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Argentina: uma longa história de golpes militares 

o poder na República Argentina foi tomado pelos militares em várias 

oportunidades. Durante o período 1 930- 1 943, chamado de Década Infame, o sistema 

democrático experimentou pela primeira vez um golpe militar, muito embora a fraude e 

a proscrição dos partidos políticos já fossem moeda corrente. 

O período compreendido entre 1 943 e 1 955 apresentou modificações 

significativas no cenário político. Foi nesses anos que surgiu o movimento j usticialista, 

mais conhecido como peronismo. que acarretou transformações relevantes às práticas 

políticas argelllinas. Os trabalhadores passaranl a constituir-se em novos atores sociais e 

as organizações sindicais consolidaram-se como novos canais de participação. Em 1 947 

foi \!swhelecido o voto feminino. 

No período compreendido elllre 1 955 e 1 966, o sistema político caracterizou-se 

pelo alto nível de instabilidade, o peronismo foi proscrito e iniciou-se um novo ciclo de 

golp\!s militares-restaurações democráticas. Entre 1 966 e 1 973, a auto-proclamada 

Rel'rlIIlc:i1Í17 Arg('l7Iil7o suspendeu por tempo indeterminado as atividades dos partidos 

pol íticos \! das instituições parl amentares . Os estudantes organizaram a resistência a 

essas medi das \!. em 1 969. eclodiu uma rebelião operária na cidade de Córdoba . 

conhecida como [I (·ordol)(co. 

Em 1 973 Perón retornou ao país. gerando muitas expectativas entre aqueles que 

o apoiavam. Operários. setores populares e estudantes consideravam o peronismo como 

a única saída para a libertação n acional \! a co nstrução da pátria socialista. O retorno do 

velho líder. porém. não conseguiu homogeneizar as divisões políticas que reinavam no 

país. ua morte. em 1 974. so mada à polarização ídeológica; à debilitação dos partidos 

politicos. ao terrorismo de direita levado a cabo pela Aliança Anticomunista Argentina 

(a Triple .4) e a intensificação das ações guerri lheiras colocaram a democracia 

novamellle em xeque. 

Durallle os anos 1 976- 1 983 uma nova autocracia, representada pelo governo das 

Forças Armadas. assumiu o poder. O objdivo tinal era modificar todo o sistema de 

rcl'lçÔ\!S sociais. políticas. econômicas e ideológicas. O Proceso de Reorganización 

XlI";o/llll. con!O foi denominado pelos militares . demoliu muitas inst ituições e 

nrganizaçôcs criadas anteriormClll\!. acabou com a oposição política e perseguiu. 
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seqüestrou, torturou e fez desaparecer aqueles que se opunham às alegadas "tradições 

ocidentais e cristãs". 

Neste breve apanhado da história argentina é importante realçar que, entre 1 930 

e 1 976, foram desfechados seis golpes de Estado. Se os golpes de 1 930, 1 943, 1 955 e 

1 962 instauraram governos de fato que interromperam a vida institucional do país, com 

o objetivo de "pôr ordem no caos", os golpes de 1 966 e 1 976 constituíram um novo 

modelo de intervenção militar. O objetivo das Forças Armadas foi,  nestes casos, obter 

um papel predominante na restruturação do Estado e da sociedade. 

Pouco mais de 20 anos depois do último golpe militar, o general Martín Balza' 

fez wn interessante balanço das características do golpismo na Argentina: 

"euando las Fuerzas A�madas ejercen el poder deI Estado, como lo han ejercido 
desde el 30 en adelante, comienza a desarro!larse dentro de e!las una suerte de partido 

político. Grupos, facciones e fracciones. Esa tendencia hace pe/igrar la propia 

existencia de la institución (..) Esa menta/idad golpista. propensa ai de�precio por los 

conciudadanos, a la privación de la /ibertad de elegir, estaba arraigada en toda 

nuestra sociedad. no entre los militares por excepciúl7. Habia un sector, no mayoritario 

pero si importante de la sociedad. y sobre todo con 11/7 determinado poder, que no podia 
!legar aI Estado mediante votos . . .  entonces recorria a esta práctica, sirviendose de los 

militares, sobre todo deI ejército. Producido el 55, /lega un proceso particular aI 
ejército. Tenian una influencia mlly grande (4iciales de la jerarquía de capilan y 

cOll1enzó la anarquía institucional. A partir de ese momento /legaban los 'lIstedes son la 

reserl'll . . .  '. Yo./úi en muchas ocasiones objeto de esse tipo de comentario, los políticos . . .  

Iban a los c/larteles: 'Ustedes son la reserva moral, y esta no da para más: u,l·tedes son 

los sal\'(/dores de la pall·ia . . .  ' y todo eso. Ya estava la anarquía institucionalizada y por 

eso/ú\'{)rec:ia la toma dei poder ".2 

, Atual  chefe do Exército argentino. foi Balza quem. depois das declarações do ex-capitão de corveta 
Adolfo Scilingo sobre os vôos da morte. realizou a autocriticil mais severa pelo comportamento das 
Forças Armadns na época da ditadura m il itar. Ver. no Anexo 2. dados biográficos sobre este e outros 
pcrsollngens citados no texto. 
: C/arill. suplemento especial "Los archivos de la represión cultural". 24 de março de 1996. pp. 14-15 
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o golpe de 1976 

Na década de 70, vários grupos guerrilheiros foram organizados na Argentina. 

Duas dessas organizações lograram uma maior visibilidade - o Exército Revolucionário 

do Povo (ERP)' e os Montoneros' - chegando mesmo a constituir uma ameaça à 

capacidade das F orças Armadas e dos órgãos de segurança para manter a ordem. 

Respondendo a tal ameaça. as forças de segurança e as organizações de extrema direita, 

geradas no interior do governo de Isabel Perón, desencadearam urna série de 

assassinatos, cometidos principalmente por grupos paramilitares que operavam sob a 

direção e a proteção das autoridades. 

O clima político da época era interpretado por parte da sociedade como uma 

"na,50 .:m estado de caos". O desabastecimento. os atentados, a corrupção. a inflação 

ofereceram terreno tertil para que a idéia de golpe começasse a ganhar adeptos nas 

lileirus das Forças Armadas. Dias antes do golpe. em 20 de março de 1976. por ocasião 

das comemorações do 1640 aniversário do grupo militar Granadero,l' a Caballo 

GeJleral Sal1 J'vfartiJl. o chefe de campo Rodolfo Wehner fez a seguinte declaração: 

"1." /JisltÍria de I1l1eslra púlria. COIllO la de IIll/chas olras l1aciones, 110.1' demlleslra que 
CllllIU/O esta en juego el ,\'e}" () no de sus !1ohles sueí"ios de grandeza, inlervienen en 
esceJla mlllellos qlle siel1lel1 lu obligaciúl1 y la re�pol1sabi/idad de servir a SI/.\' idealcs ",' 

'O ERP originou-se do Portido Revol ucionório dos Tmbolhadores (PRT), fundado em 1 965. Depois do 
C"rd"IJ,,:u em 1 969. o setor do PRT liderado por Morio Roberto Santucho considerou necessário odotar 
a luta armada C0l110 método para a tomada do poder. Um ano depois, Santucho fundou o ERP. com a 
idé ia de integrar operários c estudantes. Até 1 973 suas operações consistiram em roubos a bancos e 
rcpan içi10 de �!l iIllCIlIOS roubados C!m bairros operários. A panir  de 1 974, os objetivos mudaram e a 
org<lniznç�o pllSSOU li lItuar principalmente em invas,lo de quanéis, seqUestro de mi l itares e guerri lha 
ruml . Em 1 975 o ERp roi alvo de intensa repressão na selva da província de Tucuman. onde se 
concentravam suas açõl:s armndas. pelo chamado "Operativo Independência" montado pelo Exército. E m  
1 976 Salltllcho foi 1110rto. A maioria dos integrantes do ERP encontra-se atualmente desaparecida e 
muitos ainda continuam no exílio. O ERP tinha uma orientação trotsk ista e se inspirou principalmente 
n:l revol ução cubana. 
I Organizados el11 1 969. os Montoneros foram. em ordem cronológica, a terceira organização armada de 
mmriz peronisln. depois dos Uturuncos ( 1 959) e das Forças Armadas Peronistas (t967). A d iferença é 
que os MOllloneros sofriam uma fone influência do nacionalismo católico. A reivindicação do retorno de 
Peroll :10 país começou a se atinar com a idéia de l ima "pátria socialista". A tendência se aprofundou 
,om II ingresso na organização de setores "peronizados" da classe média de esquerda e mais ainda em 
1 <)73. quando ocorreu uma fusão com tiS Forçtls Armadas Revolucionárias. de origem marxista. Depois 
do distnncial11cnto com Pcróll. pelos enfrentalllcntos de Ezeiza de 1 973 e o debate na Plaza de Mayo em 
197 ... 1. 1".' '0111 a Illone de Pernil cm maio de 1 <)7 .... dec id irJI1l passar à clandestin idade. visando a combater 

;I �strutura de podcr tllolltnda por Isabcl Pcrón c Lópcz Rega (EI 81'11)0). 
'Discursll rl.!produzido I.!I11 UL'I1IC • ..:diç:'io cspcci:lI. dezembro de 1 979. 
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Em 24 de março de 1976, os comandantes em chefe do Exército, da Marinha e 

da Aeronáutica derrubaram o governo eleito, prenderam a presidenta Isabel Perón e 

instituíram como poder supremo da Nação uma junta, integrada pelo general Jorge 

Videla, pelo almirante Emílio Massera e pelo brigadeiro Orlando Agosti6 Deram ao 

novo golpe o nome de Proceso de Reorganización Nacional. As primeiras palavras que 

definiram o golpe estavam carregadas de significados ambíguos. Os militares 

justificavam a tomada do poder para "enfatizar o sentido de moralidade, idoneidade e 

eficiência", segundo os termos da ata que fixava os propósitos e objetivos do processo 

de reorganização nacional. Na solenidade de posse, o presidente Videla' declarou: 

"Debe quedar claro que los hechos dei 24 de marzo de 1976 no materializam 
solamente la caída de un gobierno, significan por el contrario, el cierre definitivo de 
un ciclo hislórico y la abertura de un nuevo ciclo'" 

A justificativa do golpe tinha como substrato a afirmação de que - ante a 

intimidação da população pelos atos de violência. tanto da guerrilha como das forças 

paramil itares, e em face da corrupção e da incompetência do governo de Isabel Perón -

os militares vinham novamente pôr a casa em ordem . 

As novas medidas 

Ao aSSUl11lrem o poder, os militares adotaram imediatamente uma série de 

medidas. Dissolveram as Câmaras de Vereadores. as Legislaturas Provinciais e o 

Congresso Nacional. substituído, este último, pela Comissão de Assessoramento 

Legislativo (CAL), organismo constituído por nove oticiais de alta patente, três de 

cada força armada. No Judiciário. modificou-se a composição da Corte Suprema 

('É interessante ressaltar que a repartição do poder entre as três Forças Armadas marca uma d i ferença 
significativa em re lação aos outros golpes. nos quais o poder estava nas mãos de uma única pessoa. Em 
1976. mesmo com V idela ocupando a presidência. isso não significou que e le detivesse o controle total 
do poder. Isso é re latado por Sci l ingo. quando d iscorre sobre os projetos personalistas do alm irante 
Massera. que se delinearam pouco antes do golpe. assim corno sobre as pressões exercidas pelos setores 
mais "duros" do Exército. 
7V idda erll apresentado como um profissional moderado. refratário aos extremos ideológicos e .  
sobretudo. um ··respe itadíssimo m i l itante católico" . 
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Nacional e dos Tribunais Superiores da Província. Cerca de 80% dos juízes foram 

substituídos. A Junta suspendeu artigos-chave da Constituição e decretou vários atos 

institucionais, aos quais outorgou preeminência sobre a Constituição. Ainda nesse 

âmbito, decidiu-se que os juízes teriam de jurar que defenderiam a nova ordem 

institucional. Ficou ainda estabelecido, de acordo com os termos da Lei nO 2 1 .264, que 

aqueles que incitassem à violência coletiva e/ou perturbassem a ordem pública seriam 

julgados por tribunais militares. 

A Junta outorgou ao seu presidente o poder de manter CIVIS sob detenção 

administrativa. por tempo ilimitado. O Poder Executivo tinha também a faculdade de 

propor condenações de fato. Foram sancionadas leis que atribuíam caráter preventivo 

às detenções promovidas pelas Forças Armadas ou que estabeleciam que toda prova 

para novas detenções era considerada plena até demonstração em contrário. Institui-se 

a pena de morte por razões políticas. expressamente proibida pela Constituição de 

1853." 

Foram, assim. modificados os princípios fundamentais do direito penal e 

processual. a fim de permitir a participação dos militares na repressão à "subversão" (os 

"subversivos" eram chamados nos documentos secretos das Forças Armadas de BDT

banuo de delinqüentes terroristas), sem interferência judicial. Isso foi possível porque, 

dcsde II primeiro dia do golpe mil itar. desaparcceu o princípio de divisão dos poderes 

consagrados no tcxto constitucional. assim como a possibilidade de solicitar ajuda à 

justiça para garantir limites ao cxercício de um poder arbitrário. 

Ecunomia 

Na úrea econômica as mudanças foram muito significativas. Uma nova política 

econômica apoiava a ditadura. O objetivo principal foi o de provocar uma alteração 

búsica nas condições de funcionamento ua economia. O Ministério de Economia. a 

'Jorge R"lacl Videl". Gente. dezembro oe 1979. ediç,io espeei,,!. 

., I\Cllli" e Smlllovitz. 199-1: 98·99. 
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cargo de José Alfredo Martinez de HOZ,'O decretou uma série de medidas para instituir 

uma nova ordem que favorecia principalmente o capital estrangeiro e as empresas 

privadas. O plano cumpriu várias etapas. Em 1 976 foram congelados os salários até 

junho. Em 1 977, ocorreu uma expansão do Produto Interno Bruto (PlB), e a partir de 

outubro aplicou-se um plano ortodoxo de ajuste, que incluía o controle da oferta 

monetária. A inflação não baixou e os salários não foram majorados. Em abril de 1 978 

mudou-se novamente o rumo, sendo instituída, na ocasião, a famosa lablila de 

paridade cambial com o dólar. Desvalorizou-se o peso e muitos capitais de fora 

entraram na Argentina, aumentando rapidamente a dívida externa. 

Em linhas gerais, o plano de Martinez de Hoz girava em torno do 

desmantelamento do aparato estatal, das pressões sindicais, realizando uma abertura 

total da economia a partir de taxas muito baixas para a importação de produtos." Esta 

última medida provocou uma febre de consumo. Uma expressão reflete a economia 

dessa etapa: o dinheiro era chamado de p/ala du/ce. 

Direitos civis'? 

Os direitos CIVIS também foram restringidos. Limitou-se o direito à livre 

associação por meio de decretos. O Decreto nO 6 suspendeu a atividade dos partidos 

políticos e o nO 9 proibiu todo tipo de atividade associativa. A liberdade de imprensa 

foi cerceada. mediante o comunicado'2 nO 1 9, que estabelecia penas de até dez anos 

para quem divulgasse notícias ou opiniões com o propósito de perturbar, prejudicar ou 

diminuir o prestígio das Forças Armadas." 

A censura e a perseguição ideológica foram marcantes na área cultural. Muitos 

cursos universitários foram fechados (psicologia. sociologia,
·
antropologia. etc.). "listas 

negras" foram elaboradas, incluindo nomes de atores. cantores. diretores teatrais. assim 

'" Membro de uma famíl ia tradicional. vinculada à pecuária. à indústria e ao mundo das finanças. 
Martinez de Hoz já tinha ocupado diversos cargos públicos importantes. entre os quais o de ministro da 
Economia do presidente luan Guido ( 1 962-1 963). 
II La Nación. Suplemento Siglo XX. 1 997:27 1 .  
I: Durante a ditadura mi l itar existia uma d iferença entre os comunicados, emitidos por cadeia naciona l de 
râdio e televisão. e os decretos, publicados no Diário Oficial. 
AClllla e Smulovitz. 1 994: 99. 
1.1 Acuoa e Smulovitz. 1 994: 99. 
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como de músicas que não deviam ser divulgadas pelos meios de comunicação. Também 

foram organizadas listas e baixados decretos que relacionavam "livros proibidos". 

Os novos poderes estabelecidos foram em certos aspectos pouco utilizados. O 

modo de ação escolhido foi a "clandestinidade", que logo converteu-se na principal 

arma para executar os "desaparecimentos forçados". Grupos de tarefas atuavam no país 

inteiro. seqüestrando pessoas sem ordem judicial, impedindo a identificação dos 

captores e levando os detidos a um dos 365 campos de concentração ou centros 

clandestinos de detenção existentes no país" que funcionavam dentro de prédios 

militares ou da polícia. As respostas por parte das forças de segurança às constantes 

solicitações de famil iares. amigos e advogados sobre o lugar onde se encontravam os 

priSIoneIros eram sempre de negativa ou de desconhecimento da existência de 

priSIoneIros. Nos campos. de concentração os seqüestrados eram torturados para 

fornecerem dados sobre outros "inimigos em potencial". Os prisioneiros que entravam 

nos centros clandestinos de detenção. em sua maioria, nunca mais foram vistos com 

vida." Esses eentros licaram isentos de qualquer 

administrativa. 

averiguação judicial ou 

/\ diciência dessas medidas repressivas já era evidente em 1980. Nesse ano, os 

grupos guerrilheiros. as pessoas que participavam de movimentos sociais ou mil itavam 

em partidos políticos considerados de esquerda pelos militares, tinham sido 

aniquilados. O desenvolvimento dessa metodologia imprimiu nos altos escalões das 

Forças Armadas argentinas a convicção da necessidade da eliminação fisica dos 

inimigos e seu potencial desaparecimento. 

De acordo com Acuna & Smulovitz (1994: 101 l. 

""ario.I' rll�{Jl/es explican la eSlraleKia represil'a eleKida. La decisión de eXlerminar 

jisicolllel1le o los Oposilores eslaha hasoda 1'/1 III experiencia de la anleriur dicladllra: 

esla l'e� /0,1' lIIilirares eslahan decididos a impedir que Ul1 eventual gohierno civil 

pllsier({ en lihcrrad ({ .1'11.1' oposirores. evirando así 'i"e los mismos reiniciaran IIna 

"lel/sil'<1 político. Por .1'11 parle. Ia c1alldeslinidad de las aeciones represivas tenia dos 

jJrojJlÍsilos: 1'/1 relol'ÍlÍn ai ji-el1le eXlemo. el'ilar y relardar las prOleS/{lS y presiones 

II Esscs dois nomes 5;10 utilizados indistinwmclltc no contexto argentino para fazer referencia aos lugares 
onue llS seqüestrados eram levados. ocultados clandcslin�Il1Cfl(c. torturados e logo "desaparecidos". 
t� O númcro de pessoas desaparecidas no pcriodo 1976-1982 é ainda hoje objeto de controvérsills. 
Oticialmcllte. segundo o informe da Conadcp. o total chega a 8.960. mas atinge a casa dos 15.000-

20.000 par;'! os organisl1los intcrnacionais L1cl\!l1sores do direitos hUI1l11nos. como a Anistia Intcrnncional t! 

a J\lllcric�lI1 Watch. C a LIas .30.000 p;lra os organismos de Jireitos humanos surgidos na J\rgentina na 
�puca da ditadura (Madres uc PlnzJ de MllyO. J\buclas. Familiarcs. CELS etc.). 
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internacionales como las que había tenido que enfrentar la dictadura chilena. y evitar 

también una eventual oposición de la diplomacia vaticana que podría haber dificultado 

las buenas relaciones com la jerarquía eclesiástica argentina que la Junta se proponía 

profundizar. En relación ai frente interno. Ia clandestinidad y arbilrariedad de la 
estrategia represiva aseguraba la efectividad de las operaciones en tanto que impedía 
la fiscalización y control dei ejercicio dei poder militar. y resultaba en la paralización 
por terror de las respuestas y defensas de la población " (grifo nosso). 

Essa metodologia oferecia enormes vantagens sobre o inimigo, já que este 

ignorava se o seqüestrado estava vivo ou morto, possibilitava a tortura sem limite dos 

detidos, evitava que logo após o interrogatório o detido fizesse saber a seus colegas a 

informação que fornecera, permitia quebrar a resistência mediante o mau trato 

prolongado dos prisioneiros, inclusive alterando-lhe a identidade política e psíquica. 

O processo tinha como objetivos principais a transformação da mentalidade dos 

argentinos, através do cont1'OIe da educação. da mídia e da cultura. Nesse sentido, pode

se afirmar que o novo Estado pretendia deter um poder absoluto em todas as esferas e 

instituições. 

A definição de inimigo estava consolidada numa famosa frase do general Videla: 

"Un terrorisra no es sólo quien mata con un arma () coloca /lna bomba. sino aquel 
que aliema a (ltras personas. a través de ideas que son cOl1frarias a nuestra 

civilizacián (lccidental y cristiana ". 16 

o início dos anos 80, contudo, a ditadura já mostrava sinais de tensão. À luta 

interna entre os generais, que produziu uma disputa pelo poder, somava-se a miragem 

da prosperidade econômica de fins dos 70, criada ao abrirem-se amplamente as portas 

ao capital e produtos estrangeiros, o que provocou colapsos nos setores financeiros e 

novos surtos innacionários. Isto levou a um significativo protesto operário. A época da 

Plata Dulce tinha acabado. No final do governo militar. o peso foi desvalorizado em 

400% e a inflação chegou à casa dos 1 00% por ano. No inicio de 1982. parte da 

sociedade argentina começou a criticar publicamente os militares. 

A primeira Junta Mil i tar foi substituída em 1981. sendo os seus novos 

integrantes o general Roberto Viola, o brigadeiro-general Ornar Grafligna e o almirante 

Armando Lambruschini. Alguns meses depois. em dezembro. nova substituição. A 

"Citado em J. Patriee McSherry . 1 997:85. 
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.Junta passou a ser encabeçada pelo general Leopoldo F. Galtieri, coadjuvado pelo 

brigadeiro Basilio Lami Dozo e pelo almirante Jorge Anaya . 

Para abafar a onda de descontentamento na Argentina e acreditando no real 

apoio da administração Reagan,17 Galtieri criou uma situação que o levou no dia 2 de 

abril de 1 982. a invadir as ilhas Malvinas, colônia inglesa no Atlântico sul. Essa 

decisão recebeu grande apoio popular. A derrota na guerra, todavia, acabou acelerando a 

morte do regime militar. O movimento de direitos humanos - até então presente, mas 

isolado - ganhou força. à medida que suas preocupações se converteram em problemas 

nacionais centrais, para a transição a um governo democrático. A luta interna dentro das 

Forças Armadas cresceu em relação direta ao seu isolamento da sociedade civil. Uma 

junta interina foi criada em tins de 1982 e o general Reynaldo Bignone foi nomeado 

para presidir a transição da, Argentina para um governo civil eleito. 

A transição - uma calma tensa 

Determinar com precisão quando teve início a transição não é uma questão tiícil. 

se a consideramos corno o intervalo entre um regime político e outro. Partimos do 

conceito de O'Donnell. segundo o qual "as transições estão delimitadas, de um lado. 

pelo início do processo de dissolução do regime autoritário, e do outro pela 

implementação de alguma forma de democracia. o retorno de algum tipo de regime 

autorilário ou o surgimento de uma alternativa revolucionária"." Necessitamos então 

mapear os diversos períodos que a caraterizaram e a constituíram. Os autores que 

Imbalham a partir desse conceito situam momentos históricos diferentes e situações e 

protagonistas singulares nesse processo . 

Cada autor privilegia aspectos diversos. geralmente relacionados com o interesse 

da sua pesquisa para delinir o início da transição. Três modelos de análises podem ser 

distinguidos. O primeiro marca o início da transição com a chegada à Argentina em 

17 .. /\ aproxil11<lção com a admin istração Rcngan eslava baseada num arranjo pam que os militares 
argl:l1tlllos organ izassem e treinassem os 'contras' n icnragüenscs em Honduras. em estreita colaboraç�lo 
l:OI1\ II homem -forte de Honduras.o general GlIstavo Alvarez. que recebera treinamento militar na 
Argt..'llIilla·· (Mignonc. 1 990: :! I ). 
lS Ci. (YOollncll. P. Sdllnittcr e L. \Vhitehead. Trallsiciollcs desde un gobiemo autoritario. vol. 2. [3uenos 

Air.:,. I'aidós. 1988: 19 (citndo em Lop.:z. 1 <)<)4: 36). 
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1978, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).'9 O segundo modelo 

localiza o início da transição na convocação ao diálogo político iniciado por Videla em 

1979-80, lO ao passo que o terceiro relaciona o começo da transição aos acontecimentos 

que se sucederam depois da derrota dos militares na sua aventura em Malvinas.21 Cada 

análise destaca problemáticas e atores sociais diferenciados. A primeira privilegia o 

problema dos direitos humanos, a segunda a participação política e a última o efeito por 

colapso." 

Existe um certo consenso entre os estudiosos do tema em localizar a transição 

no início dos anos 80, quando Videla convocou pela primeira vez o diálogo político. 

Consideramos ser esta delimitação a mais rica, porque compreende os diversos 

períodos da transição na Argentina, na verdade um processo longo, deflagrado antes 

mesmo da guerra das Malv.inas" . 

I" Acuoa e Smulovitz, 1 994, Patrice Mcsherry, 1 996. 
lO López, 1 994, 1 996. P ion-Berlin, 1 996. 
" Mignone 1 990, Chereski, 1 986. 
22 Uma série de textos pode ser consultada em relação às análises dos modos de transição c consolidação 
democrática em diversos contextos polít icos sociais: Gcrardo L., Munck e Caro I Skalnik ( 1 997) "Modos 
de transição em perspectiva comparada" in Llla Nova, na 40/4 1 .  Adam Przeworsk i ct al i i  ( 1 997) "O que 
mantém as democracias?" in Llla Nuva, na 40/4 1 .  Guillermo O'Donnell ( 1 99 1 ), " Democracia 
Dclegativa?" in Novos Estudos, n° 31, outubro. 
2J Uma outra periodização estabelece o início da transição em 1 978. Para esses autores. Acuila c 
Smulovitz ( 1 994), dois acontecimentos marcaram o início da transição. No final de 1 978, o governo 
reconheceu tcr alcançado a vitória mi l itar na sua guerra anti-subversiva. Surgiram então, no interior das 
Forças Armadas. d iferentes projetos que pensavam as bases da ordem pol ítica do futuro. O ponto de 
discussão era que, para a implementação de qualquer dos projetos, as Forças Armadas teriam que 
conseguir que os setores civis aprovassem pub licamclHe o realizado na repressão. o que devia resultar 
num compromisso de não revisão do passado. Assim. as Forças Annadas deveriam de alguma maneira 
"branquear" a política repressiva levada a cabo por seus agentes. Para isto. uma série de ações foram 
levadas a cabo. A primeira delas foi o convite à Comissão Interamericana de D ireitos Humanos (CIDH) 
para mostrar. nacional e internacionalmente. que a repressão na Argentina era produto de uma "guerra" 
necessária mas lim itada c que isto já era uma questão do passado. A visita da CIDH ao país n3:o trouxe 
os resultados esperados. Como o informe da entidade, que só foi conhecido em abril de 1 980, foi muito 
cri t ico. não pôde ser usado para encerrar o prob lema da repressão. Ao contrário, o infornle acabou 
legitimando. interna e internacionalmente. os protestos dos organismos de defesa dos direitos humanos. 
Já �m 1 979. antes mesmo que se conhecesse o informe da CI DH. a Junta iniciou uma primeira tentntivn 
de reorganização da atividade pol ítica. que f icou conhecida pelo nome de EI diálogo político. O objetivo 
era estabelecer ns bases de um novo regime no qual ns Forças Armadas conservassem a capacidade de 
tutelar os l im ites do dissenso de uma futura democracia e uma força política afi m. confonnada a pun i r  da 
agregação dos diversos pan idos pol íticos provinciais de direita. Isso garantiria a continuidade de suas 
políticas e a sua presença no governo. Novamente a questào do passado repressivo era um ponto de 
contl ito. O passado repressivo, do ponto de vista mi l itar. permitia separar o grau de oposição e 
discrepância a respeito dos métodos uti l izados. marcando a diferença entre al iados. adversários e 
inimigos. Somente aqueles que concordavam com a metodologia uti l izada poderiam ser convidados a 
participar da nova ordem que deveria iniciar o chamado "diálogo pol ítico". Outra autora propõe o ano de 
I Q77 C0l110 o início da transição. a pan ir de um documento interno às Forças Annadas denominado 
"Consideraciones sobre el proceso de institucionalización y el movim iento de opinión nacionol". que 
discute o papel das Forças Armadas e111 relaç�o ao retorno j democracia. (Palrice McSherry . 1 996: 1 0  I l. 
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A gestão Viola e o início da transição: 1980-1981 

A partir dos anos 80 os militares começaram a contemplar a possibilidade de 

uma abertura controlada. Essa abertura deveria começar pelo diálogo e, para tal, foram 

convocadas personalidades relevantes da cena política, os dirigentes mais conhecidos 

dos partidos políticos históricos. Os encontros tiveram como ponto de partida um 

documento, dado a conhecer em dezembro de 1979, intitulado "Bases Políticas". O 

diálogo estava orientado pela busca de "coincidências com respeito ao modelo de pais 

em marcha". Esperava-se uma contribuição "à indispensável convergência que 

material izasse a união dos argentinos. Harmonizados os espíritos, seria possível a 

reimplantação das atividades políticas"." A proposta obteve relativo êxito, já que os 

dirigentes políticos acei taram encontrar-se com diversos militares. Nesse primeiro 

periodo. todas as iniciativas estavam nas mãos dos militares e as l ideranças políticas 

que participavam do chamado "diálogo político" se achavam completamente 

subordinados a eles. 

Uma série de questões acompanhava os novos tempos. A guerra anti-subversiva 

parecia ter chegado ao lim. segundo as aval iações dos militares. Certas camadas da 

população. que antes se haviam deixado levar pelos efeitos da política monetária. 

abriram múltiplas frentes de demandas. Os partidos políticos começavam assim a 

'lucreI' ser os executores da transição. A maioria dos militares parecia disposta a 

negoc iar a instalação de um regime híbrido. que aceitasse a presença das Forças 

Armadas em postos de supervisão. bem como a designação, em comum acordo. do 

lüturo presiden te civil . .  

Durante o curto período em que o general Roberto Viola esteve no poder (28-03 

a �2-12-81 ). abriram-se novos caminhos para o diálogo político. Na figura de Viola 

concentravam-se os impulsos em prol da abertura que. por esses dias, advinham das 

Forças Armadas. Considerado um militar com tato político. Viola procurou ganhar 

aliados civis para o Proce.l'o. começando pelos partidos políticos ideologicamente atins. 

Nos cargos da sua administraçiio. havia muitos nomes de civis. 
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Poucos meses depois, a União Cívica Radical (UCR)" convocou os partidos 

políticos, setores sociais, militares e intelectuais para elaborar em conjunto uma 

estratégia que permitisse resgatar a democracia. Este foi o primeiro passo para a 

formação da Mulliparlidaria, agrupamento político que desempenhou papel destacado 

durante a transição. 

Em julho de 1 98 1 ,  realizou-se uma reunião entre os dirigentes da UCR, do 

Partido Justicialista (PJ), do Movimento de Integração e Desenvolvimento (MIO), do 

Partido I ntransigente (PI) e da Democracia Cristã (DC), na qual foram assentadas as 

bases da Multipartidaria. Em 28 de j ulho, a Multipartidaria lançou uma "Col1vocatoria 

ai país" que constava de cinco pontos básicos: superar as divergências do passado, 

elaborar um projeto nacional, preparar um plano político para o retorno à democracia. 

restabelecer o estado de direito, e elaborar um programa econômico de emergência.26 É 

interessante ressaltar o silêncio sobre os "desaparecidos" e as violações aos direitos 

humanos. 

Entre as dificuldades enfrentadas pelo general Viola, merecem menção os 

graves problemas surgidos no interior da frente militar. Por um lado, a Marinha estava 

humilhada por não ter sido designado um militar da força para a presidência; por outro. 

o general Leopoldo Galtieri não escondia suas ambições políticas, ao mesmo tempo que 

receava o diálogo que Viola ensaiava com os civis. Ele também não concordava com 

aqueles que defendiam a idéia de l ibertar a ex-presidcnta Isabel Perón, depois de cinco 

anos de detenção. 

Durante meses. os boatos de "golpe dentro do golpe"" encurralavam o 

desenvolvimento da política de Viola. Entretanto. um certo abrandamento da censura 

permitiu que o jornalismo explorasse temas até então omitidos. como o dos 

desaparecidos. Com o passar dos meses. Viola pretendeu criar uma corrente política 

denominada Movimento de Opinião Nacional para servir de elo entre os líderes da 

ditadura e dos partidos políticos, mas o projeto fracassou. Para completar esse quadro. a 

Confederação Geral do Trabalho (CGT), reorganizada em 1 980, deflagrou em j unho 

uma greve geral e em novembro uma greve com passeatas. Os dirigentes sindicais 

�(  A UCR constitui. ao lado do Partido Justicia l ista ou peronismo. as agremiações partidárias que. 
tradicionalmente. têm obtido o maior número de represent:lIltes no Parlamento argentino. 
" López. 1 994:39. 
;1 López. 1 994:39. 
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retornavam, assim, ao campo de luta e enfrentavam a ditadura militar. A s  dificuldades 

econômicas também cumpriam um papel importante no desgaste do governo de Viola. 

Desvalorizações monetárias constantes, empresas nacionais fal idas e aumento do 

desemprego eram moeda corrente naqueles dias. 

O general Viola propôs uma nova rodada de diálogo político, convidando 

dirigentes partidários. mas a iniciativa provocou novos conflitos internos nas Forças 

Armadas." Em 22 de dezembro de 1 98 1 ,  a pretexto da piora de seu estado de saúde. 

Viola foi substituído por Galtieri. 

A rotatividade no poder 

De 1 9 8 1  a 1982. o govcrno passou a enfrentar dificuldades, que provocaram um 

incremento das tensões sociais e políticas. Por sua vez, os militares começaram a 

perceber o seu enfraquecimcnto para impor condicionamentos aos representantes 

SOCiaiS e políticos presentes no campo de disputas. Dois fatores provocaram essa 

situação: 

a) a mudança de presidentes num periodo de tempo muito curto evidenciava que as 

ror,as Armadas eram incapazes de assegurar a estabilidade política, dadas as tensões 

internas: c 

b) a grave si tuação econômica (magnitude da dívida externa, queda das taxas de 

inv estiment o. recessão e taxas de inflação altíssimas), que provocou um aumento da 

ca pacidade de mobil ização da oposição. tanto da parte dos sindicatos como das 

organizações d e  defesa dos d ireitos humanos.'" 

C o m  Galtieri no poder. a situação tomou um rumo inesperado. Em sua primeira 

mensagem ao país. o general dedicou <!scasso espaço para a política. mencionando 

sucintamcnte q ue se continuaria trabalhando na direção de uma eventual normalização 

institucional da Argentina. Mas seus planos eram outros. Como se verá adiante. ele iria 

prm:urar o consenso em outro lugar. 

" A lgLlLls atllOres. C0l110 López ( 1 99�) " Aru"a ( t 994). l rabalham com a hipólese de que a nova 
oril:nl;lç�10 do regime respondeu melhor às demandas dos oliciais de alta patente. que desejavam rctnrdar 
a Iransiç:10. !.:sper;lndo que lima 1llL'lhora na situação t:conôlllica pcnn itisse aos m i l itares retirarem-se logo 
apns n rr:lC�ISSO, Também conservav:l111 :l !:spcrança de lima saida po l ít ica que tivesse cOI1t inu idnde com 
:-.lIa própria políticn. o que parecia ser, por outro lado. a melhor forma de se asscgurnrcm J rcwgunrdJ, 
:" Ll'lp\..'Z, 1 994 � AnUla t: Smulovitz , 1 994. 
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o novo gabinete presidencial precisava conquistar e reforçar a confiança pública. 

Para isso trocou-se o ministro de Economia, Martinez de Hoz por Roberto Alemann. 

As mudanças no Ministério das Relações Exteriores também eram significativas. Agora 

Nicanor Costa Mendez ocupava a pasta, tecendo novas relações com o governo de 

Reagan JO 

As denúncias de corrupção e o descontentamento social faziam com que a 

oposição à ditadura mil itar se tornasse dia a dia mais acentuada. Diante deste novo 

clima, os atores sociais se mobilizaram de diversos modos. A Multipartidaria assumiu 

uma postura cautelosa. Em dezembro de 198 1 divulgou um documento intitulado 

"Antes de que sea larde", que defendia a necessidade da vigência da Constituição 

Nacional de 1 853,3 1 reclamava a suspensão da proibição de toda e qualquer atividade 

política e a conveniência do retorno do estatuto dos partidos políticos que vigorava 

antes do golpe, e frisava a necessidade de convocar eleições.J2 Em janeiro de 1982, a 

entidade lançou um novo documento - "La paz liene un precio. es la Conslilución 

Nacional". Escudados na Constituição, os dirigentes mostravam-se decididos a 

defender a abertura iniciada pelo general Viola. exibindo uma atitude mais ofensiva 

frente ao governo:1J 

Em 30 de março, o governo sofreu um duro ataque. A CGT, encabeçada pelos 

principais dirigentes sindicais peronistas, convocou uma manifestação muito bem 

sucedida. Não só os operários se mobilizaram. mas, espontaneamente. das janelas dos 

edifícios. o público aplaudia os manifestantes. jogando garrafas e outros objetos contra 

as forças de segurança que reprimiam a passeata. Evidenciava-se, assim. como o ânimo 

30 Pnra os ditadores o fato de Reagan ser o presidente dos EUA era vistO' como um dado muito positivo. 
Diferentemente de Carter. que tinha no respeito aos direitos humanos um princípio basilar de seu 
governo. RC:Jgan nào incluía o tema na sua agenda. Por conta disso, foi reiniciada a assistencia mi l itar à 
Argentina. 
" A Constituição Nacional Argentina de 1 853 roi modificada em várias oportunidades. Durante o 
governo peronista ( 1 946· 1 952 e 1 952· 1 955) a Constitu ição mudou completamente. Com o golpe de 
1 955. a Constituição de 1 853 voltou a vigorar. tendo sofrido diversas emendas nos governos posteriores. 
Em 1 994. uma nova Carta Constitucional foi redigida. substituindo a de 1 853. 
" López. 1 994:39. 
n López afirma que foi a partir desse momento. pós-documento. que a Mullipartidaria se dividiu entre 
os " duros" c os "moderados" . Os primeiros estavam inclinados a aprofundar as críticas ao governo. 
incentivar a mobil ização social e política, ampliar a entidade para convertê-Ia numa multisetorial. Os 
segundos queriam atenuar a crítica, controlar a mobil ização e não ampliar a A1ultipartidaria. O resultado 
foi um empale. já que a entidade não foi ampl iada. mas. em contrapartida. decidiu-se pressionar o 
governo com mais determinação ( 1 994:40). 
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das pessoas era permeável às mobil izações. A Multipartidaria, contudo, não participou 

do ato. O governo parecia encurralado e submerso numa profunda impopularidade. 

Foi nesse momento que ocorreu a invasào das ilhas Malvinas que, segundo 

López ( 1 994), funcionou como um liqüidificador dentro do palco político. 

desmontando completamente todo o cenário construído até então. 

A invenção de uma guerra 

No dia 2 de abril de 1 982 teve lugar uma incrível e espontânea manifestaçào 

popular na Plaza de Mayo. no mesmo lugar em que três dias antes os operários haviam 

sido reprimidos. No início da tarde. Galtieri apareceu no balcão da Casa Rosada e foi 

aplaudido. O apoio prosseguiu ao longo dos dias. com doações e contribuições aos 

" fundos patrióticos". 

Analistas como López ( 1 996), Acufía e Smulovitz ( 1 994) e Mignone ( 1 990) 

assinalam que nesse contexto. caracterizado pelo aumento da tensão política e social. a 

invasão das ilhas Malvinas foi a "solução" encontrada para congelar a crescente 

oposição. Argumentam esses autores que o governo militar pretendeu redefinir a rede 

,le al ianças c oposições que. nesse momento. lhe era desfavorável, por meio de uma 

ação que. relacionada a uma reivindicação histórica. resultou na adesão da grande 

maioria dos atores sócio-políticos nacionais. 

J\s anúlises históricas do conllito avaliam que. uma vez realizado o desembarque 

nas Malvinas. a .Junta -composla. vale lembrar. por Galtieri. Lami Dozo e Anaya

dcciúiu nào se retirar porque visualizou que a c:ullpanha militar podia proporcionar 

muitas vantagens políticas internas. Essas mesmas análises demostram, contudo. que a 

aventura mil itar estava só parcialmente relacionada com a situação interna:" Devemos. 

assim. separar as l17utivaçiies da decisão da .Junta de i ntervir militarmente nas Malvinas 

das co/lseqiiêllcias políticas que tal decisão produziu para a sobrevivência do regime 

mil ilar. " 

q Va h..' a pena transcrever aqui as ide ias de Scilingo ( 1 996:.50) a respeito das razões da guerra dJS 
Malvinas: " /\  obsessào do COl11andalHe em Chefe da Armada. almirante Anaya. que desde sua juventude 
ti\'�ra COIllO objetivo li recuperação das I lhas Malvinas. somada à ascendência que tinha sobre o novo 
pn.:sidl..'llb':. Jo qual lw.via sido companheiro no Liceu M i l ilm. deram seus frutos", 
; ,  c r. ,\nula � Sll1l1lovitz, 1 994, 
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A Multipartidaria apoIOu e se solidarizou com a retomada das Ilhas 36 Os 

principais dirigentes que participavam das reuniões da organização viajaram com Videla 

para a posse do general Nicolau Menéndez como governador das Malvinas. Os 

principais partidos da MuItipartidaria aceitaram mandar representantes ao exterior para 

respaldar a posição argentina no conflito. Nenhum partido definiu uma posição própria 

que o diferenciasse do governo m ilitar." A invasão também contou com grande apoio 

popular. As pessoas se deslocavam às praças para aplaudir a ocupação das Ilhas. Tal 

como na Copa do Mundo de 1978, a opinião pública apoiava indiretamente os 

governos mi litares a partir de eventos que "falavam" com muita força do nacionalismo: 

o esporte -especificamente o futebol- e a guerra -com a reconquista da soberania de 

terras "usurpadas". 

Se antes do 2 de abril ,  o governo mil itar ainda mantinha alguma condição para 

ditar as regras de uma abertura política, após a derrota de 1 5  de junho para as forças 

inglesas, a situação era bem outra. Agudizaram-se os problemas intrami l itares e 

debi litou-se a capacidade governamental para se impor frente à sociedade. Após o 

colapso de Galtieri, seguido de um turbulento período no qual não se decidia a sucessão, 

em 1 0  de julho o general Reinaldo Bignone assumiu o poder. A partir daí, a 

decomposição do regime foi crescendo a tal ponto que a Marinha e a Aeronáutica 

decidiram abandonar a condução política do proceso. 

A saída dos militares: os pontos a pactuar 

O princípio das negociações entre civis e mil itares parecia estar dominado pelas 

reivindicação destes últimos de se transformarem nos guardiães da democracia. Sua 

intenção era deter o controle da transição. cujo programa deveria incluir os seguintes 

pontos: direito dos militares de rever a política econõmica; compromisso dos novos 

dirigentes de não julgar a "guerra suja", nem os problemas suscitados pela guerra das 

Malvinas; e compromisso de não investigar os chamados "il ícitos", casos de corrupção 

que envolviam oficiais de alta patente das Forças Armadas. 

16 Novamente os principias nacionais e simból icos tiveram um peso importantíssimo nessa etapa. Falava
se em "devolução do prestígio do pais". em "orgu lho" . porque as Malvinas eram novamente argentinas. 
,\1 O único político de expressão que relativamente divergiu foi Raul A lfonsin. declarando que a invasão 
das I lhas não devia justificar as diferenças em relação ao governo mi l i tar. Essa posição acabou revertendo 
a seu favor. quando. posteriormente. candidatou-se ;] presidência da República . 
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A pretensão dos mil itares provocou diversas reações da sociedade e dos partidos 

políticos, os quais, depois de longos anos de hibernação, reapareciam em cena. Assim, 

os generais procuraram arrancar dos partidos políticos a promessa de que um futuro 

governo não investigaria as violações aos direitos humanos durante a "guerra suja" e 

especialmente o destino dos desaparecidos. Todavia, nenhum partido político estava 

disposto a assumir esse compromisso. 

Em conseqüência, o governo militar decidiu tomar uma medida unilateral para 

prevenir futuras averiguações sobre os desaparecidos, mediante a aprovação da chamada 

lei da "auto-anistia". As pressões dos familiares das vítimas, principalmente a partir dos 

meios de comunicação, eram cada vez mais freqüentes e comprometedoras para os 

militares. 

Apesar do caos no qual se encontravam as Forças Armadas depois da derrota das 

Malvinas. os líderes da Mulliparlidaria não reclamaram a entrega imediata do poder, 

limitando-se a continuar demandando uma agenda para a transição. No final do ano, no 

dia 1 6  de dezembro de 1 982. uma passeata contra o regime por ela convocada cobriu as 

ruas de Buenos Aires. Durante a manifestação os militares foranl duramente criticados, 

o que desencadeou uma violenta repressão. que resultou na morte de um militante 

sindical. Foi nesse clima de tensão que Bignone marcou as eleições para outubro de 

1 983 .  

Em seu último ano de vida. o governo mil itar buscou desesperadamente cnar 

um rcspaldo legal que lhe garantisse um amparo jurídico pelos crimes da repressão, para 

quando inevitavelmente lhe pedissem contas. Em 28 de abril de 1 983, a Junta emitiu 

um documento intitulado "Documento Final Sobre a Luta Contra a Subversão e o 

Terrorismo", cujo objetivo central era tirar de cena o problema dos desaparecidos :" 

Simultaneamente, a Junta editou um ato institucional - instrumento legal mediante o 

qual a Junta emendava a Constituição ou legislava em temas excepcionais - declarando 

que lodas as operações contra a subversão e o terrorismo realizadas pelas forças de 

segurança estavam de acordo com planos aprovados e supervisionados pelo alto 

comando e constituíam "atos em serviço" . O efeito dessa declaração não era 

imediatamente claro. mas aparentava prover uma base legal para não processar oficiais 

de baixa patente e remeter possíveis julgamentos para a competência da justiça mi litar. 

;s Mignum:. 1990:'23. 
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radicalismo - e especialmente para o candidato à presidência, Raúl Alfonsín - a situação 

pré-eleitoral era diferente " Alfonsín - para diferenciar-se de seu oponente, o peronista 

Italo Argentino Luder, e por não ter certeza de seu triunfo - precisava conquistar os 

votos que o partido peronista deixava de lado. Das duas estratégias eleitorais, a do 

candidato radical ofereceu melhores resultados. Em outubro de 1 983, Alfonsín 

conquistou a vitória, obtendo 52% dos votos. 

As Forças Armadas tinham alcançado um "dos seus objetivos mínimos: evitar a 

vitória peronista. Embora seus objetivos com respeito à questão dos direitos humanos 

estivessem longe de ter-se cumprido, em 1 983 o problema retornou ao centro do debate 

político. Assim a construção do Estado de direito e a defesa dos direitos humanos 

converteram-se num programa de governo"." 

o governo Alfonsín ( 1983-1989) : a instabilidade nas relações civis-militares 

A chamada consolidação democrática pode ser entendida como uma 

rcdemocratização da sociedade no sentido dc que ela implica numa reformulação das 

relações políticas. sociais, sindicais e culturais em todas as esferas da nação. 

Consideramos que a categoria redemocratização é bastante adequada para pensar esta 

etapa como um espaço de redefinição das relações. No que concerne ao que nos 

interessa mais de perto. as relações civis-militares" e o papel dos mil itares no processo 

uemocráticó na Argentina pós- 1 983, vários acontecimentos históricos delinearam os 

sistema político baseado em três condições: a) a exclusão do peronismo, b) a circunscrição do jogo 
político. ao nível partidário. aos partidos d istintos do peronista. com o objetivo de encontrar uma fórmula 
que permitisse o funcionamento estável ao referido sistema. c) a conversão das Forças Armadas em 
garantidoras da primeira condição c, de forma geral. em árbitros frente aos eventuais transbordamentos 
que se produziram do mencionado em b)". 
" Essa situação pré-eleitoral era dificil sobreludo no inlerior do próprio partido. já que A l ronsín teve que 
enfrentar primeiro uma eleição interna e. em seguida. lutar contra um setor da UCR que havia mantido 
boas relações com o poder m i l ilar. 
" Acui1a e SmulovilZ. 1 994: I 1 8  . 
.j.j Este conceito parece remeter sempre "ao elaborado por S. Huntington em The soldier alu/ lhe S/ale 
( 1 957). para quem o conceilo de relações civis-mil ilares alude às relações que se estabelecem enlre os 
m i l itares e o meio civi l  que d irige uma nação. Este feixe de relações é entendido corno um sistema de 
elementos interdependentes. o que significa que seus componentes estão propensos a funcionar 
articuladamente e que. dadas modificações em uma parte do setor. tenderão a se produzir alterações nas 
outras. ( .  . .  ) A questão básica é de que maneira pode reduzir-se a um mínimo o poder mi l itar. Em sua 
resposta. HUlltington formula a seguinte alternativa: pode acontecer o controle civil subjetivo ou o 
cOlHrole civil objetivo. A primeira procura a maximização do poder civil como meio para m in im izar O 
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novos papéis. mas também provocaram avanços e retrocessos significativos na 

redetinição desta relação. 

Examinaremos aqui os fatos ocorridos durante o governo de Raúl Alfonsín 

( 1 983 - 1 989) que envolvem os militares -a constituição da Comisión Nacional Sobre 

Desaparición de Personas (Conadep), os julgamentos, a Lei de Obediência Devida e 

Ponto Final e as rebel iões militares-, assim como aspectos relativos às políticas 

concebidas por Alfonsín para os militares. Dois grandes blocos caracterizaram a conduta 

deste governo em relação aos militares: I )  os julgamentos dos militares, após pesquisa 

documentada sobre a violação dos direitos humanos realizada pela Conadep e 2) a 

reforma mil itar. 

Os acontecimentos após 1 983 podem ser vistos como uma queda de braço entre 

o governo. as Forças Armadas e alguns setores sociais e políticos. A redemocratização 

na Argentina gerou não apenas novas formas sociais, mas sobretudo redefinições no 

C:UllpO político. então o espaço privilegiado da participação. Muitos dos atores em cena 

reivindicavam abertamente a necessidade da subordinação das Forças Armadas às 

aUloridades civis. A questão da subordinação repercutia, por sua vez, de forma 

di ti:renciada no interior de cada uma das três torças armadas. 

Com o retorno à democracia. um novo problema surgiu: como definir as novas 

rcla�ões civis-militares? Durante o governo Alfonsín. a resposta a esta pergunta passava 

por dois núcleos de ação: os julgamentos dos militares e a reforma militar. 

A estratcgia do governo compreendia duas abordagens diferentes para solucionar 

Ulll mesmo problema: as Forças Armadas. Se, por um lado, os membros das Forças 

Armatbs que cometeram violações aos direitos humanos deveriam ser punidos, por 

outro as Forças Armadas. enquanto instituição. deveriam ser incorporadas ao sistema 

democrático. Medidas importantes foram tomadas nas duas direções: a) anulação da 

auto-anistia baixada pelos militares antes de deixar o poder, mediante a aprovação da 

Lei n° 23.040; b) os Decretos nOs 1 5 8/83. ordenando a prisão dos membros das três 

primeiras juntas mi litares que governaram o país. e 1 57/83, ordenando a perseguição 

penal por associação i l ícita. atentados contra a ordem pública e a paz. o que incluía os 

principais líderes guerrilheiros: c) nomeação de um civil para o cargo de Ministro da 

Ddi.:sa: d) redução do orçamento das Forças Armadas: e) criação da já mencionada 

pOllcr m ilitar. A scgul1dn Jpol1ta para a otim iz..1ç:io da protissão m i l itar como meio parn logrnr a 
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Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) para investigar o que 

acontecera com os desaparecidos durante a ditadura; f) reforma do Código Militar por 

meio da Lei nO 23 .049;" g) revogação dos cargos de comandantes em chefe das Forças 

Armadas e criação de três cargos de chefes do Estado-Maior (acima deles situava-se 

apenas o chefe do Estado-Maior Conjunto, que tornou-se assim a maior autoridade 

militar e o principal responsável pelo planejamento militar); e h) Lei nO 23 .077, 

originada de um projeto do Poder Executivo enviado ao Congresso em 1 3  de dezembro 

de 1 983, denominava-se oficialmente "Ley de pro/ección dei orden cons/ilucional y de 

la vida democrá/ica". Essa lei fora sancionada pelo Senado em 9 de agosto de 1 984 e 

promulgada mediante o Decreto nO 254/84 com um nome menos expressivo -

"Modificación. Derogación de leyes de fac/o. Disposiciones penales y normas 

procesales". O texto final ·da lei compreendia três tipos de disposições: I )  derrogação 

das leis emanadas do anterior governo de fato; 2) realização de modificações ao Código 

Penal e 3) estabelecimento de normas processuais para o julgamento dos delitos que 

afetam a ordem constitucional e a vida democrática ."· 

Já a estratégia das Forças Armadas tinha por meta maior impedir o tratamento 

judicial do tema dos desaparecidos e evitar, assim, as condenações. Em 25 de setembro 

de 1 984, o Conselho Supremo das Forças Armadas expressou, num documento enviado 

à Câmara Federal, que as ordens dadas pela hierarquia militar para a repressão eram 

"inobjetavelmente legítimas". Conseqüentemente, para investigar a conduta da cúpula 

seria necessário investigar se realmente foram cometidos atos ilícitos pelos executores 

diretos das ações repressivas " 

neutralidade política dos mi litares" (López. 1 996: 1 50) . 
.j� Esta lei conferia ao Conselho Supremo das Forças Armadas a jurisdição inicial para processar o pessoal 
mi litar. mas estabelecia uma instância de apelação automática nos tribunais civis. A lei autorizava os 
tribunais civis a encarregarem-se dos processos. qualquer que fosse o andamento dos mesmos. caso a 
corte mi litar estendesse 05 trâmites por mais de seis meses. A proposta também incluia um artigo no qual 
se declarava pela primeira vez a idéia da obediência devida. Isto permitiria ao governo diferenciar. pelo 
menos de maneira potencial, os d iversos níveis de responsabilidade: entre aqueles que tinham dado as 
ordens e aqueles que as cumpriram. Desta maneira. somente os que se tivessem excedido no 
cumprimento das ordens seriam julgados (López. 1 996- 1 50). 
,. Para uma amilise desta lei. ver M iguel M.  Padilla. '"La ley de protección dei orden constitucional y de la 
vida democrática". in Legislacian Nacional. Bolelin Oficial 25/84. Buenos Aires. 
" Acuna e 5mulovitz. 1 994: 1 2 1 .  
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Alfonsín c a questão militar 

No dia 1 3  de dezembro de 1 983, o presidente Raúl Alfonsín e políticos de seu 

gabinete encaminharam uma mensagem ao Congresso da Nação" que continha 

considerações sobre o projeto de lei que anulava a lei de auto-anistia dos militares. 

Aspectos éticos, políticos e jurídicos eram tratados na mensagem. Do ponto de vista 

ético, os políticos argumentavam que este castigo "exemplar" era necessário para 

"deixar firmemente estabelecido que a sociedade argentina não está disposta a tolerar 

que se usem seres humanos como meros objetos susceptíveis de qualquer grau de 

manipulação e degradação em prol de objetivos aparentemente justos". Do ponto de 

vista político, uma eventual manutenção da lei de auto-anistia conduziria a dois efeitos: 

em primeiro lugar. estenderia indiscriminadamente sobre as instituições armadas em seu 

conjunto uma presunção de responsabil idade que só deveria recair, e em diferentes 

graus. sobre alguns de seus homens. Em segundo lugar, a manutenção da lei afetaria 

gravemente a eficácia preventiva das penas estabelecidas para futuros atos i l ícitos como 

os que da pretendia anistiar. A possibil idade de investigar e castigar esses atos era 

essenc ial para que. no futuro. os órgãos constitucionais tivessem o controle absoluto do 

monopólio da força. Finalmente. do ponto de vista jurídico, a Lei nO 22.924 apresentava 

desvios evidentes. beneficiando sobretudo representantes do governo que a promulgou e 

constituindo um privilégio que ofendia o princípio de igualdade diante da lei. 

consagrada· pclo artigo 1 6  da Constituição Nacional. 

A Lei n° 23 .040. que revogava a auto-anistia. foi publicada no Boletim Oficial 

de �9 de dezembro de 1 983. O seu primeiro parágrafo afirmava que: 

Derrígase pur incunstitucional y dec/ârase insanahlemente nula la ley de facto 22. 92-1. 
La ley de facto 22. 92-1 carece de todo e(ecto jurídico para el juzgamienlO de las 
resl'onsahilidades penal. civil. administrativa y militar emergentes de los hechos que 
el/a pretende cuhrir. siendo en particular in({l'licahle ({ ella el princípio de la ley penal 
IIllís hel1igna e.l'tablecido en el art.2 dei Código Pena!." 

I� O lt.:Xto complclo uesta mcnsngcl11 encontra-se nos anexos documentais do livro de Héctor Ricardo Leis 
( 1 989). 
N Em /\DL!\ X LI V-A. 1 983. Lcy de E.\'lafIllOS. Bo/e(ín ( �/ic:i(Jl. I3uenos Aires. 
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Aqueles, civis ou militares, que tivessem recuperado a l iberdade pela aplicação 

desta lei, dispunham de cinco dias para se apresentarem ao tribunal, caso contrário 

passariam a ser considerados rebeldes e se ordenaria a sua captura. 

o Decreto nO 1 58, de 1 3  de dezembro de 1 983, estabelecia o julgamento 

sumário do Conselho Superior das Forças Armadas. O decreto procede a uma longa 

descrição histórica dos acontecimentos para justificar e contextualizar os julgamentos 

dos mil itares. Também incluía os nomes dos mi litares a serem julgados nestes termos: 

"Submetam-se a julgamento sumário diante do Conselho Supremo das Forças Armadas 

os integrantes da Junta Mi litar que usurparam o governo da Nação em 24 de março de 

1 976 e os integrantes das duas Juntas Militares, nomeados a seguir: Tenente-General 

Jorge R. Videla, Brigadeiro-General Orlando Agosti, Almirante Emilio Massera 

Tenente-General Roberto E. Viola, Brigadeiro-General Ornar Graffigna, Almirante 

Armando Lambruschini Tenente-General Leopoldo Galtieri, Brigadeiro-General Basilio 

Lami Dozo e Almirante Jorge Anaya".'o 

O julgamento se referia aos delitos de homicídio, privação i legal da liberdade e 

tortura dos detidos, assim como àqueles que foram os autores imediatos ou mediatos. 

instigadores ou cúmplices superiores. Outro decreto, o 1 57, determinava a abertura de 

processo penal por associação ilícita, atentados contra a ordem pública e a paz interna 

dos líderes guerrilheiros Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Enrique Gorriarán 

Merlo e Roberto Perdía. 

A estratégia do governo de julgar militares e também líderes guerrilheiros estava 

baseada na necessidade de apresentar o problema a partir de duas pontas. O governo 

precisava sustentar. diante de parte da opinião pública e das Forças Armadas. que não 

se tratava de uma campanha contra os militares. Esta postura ficou conhecida como a 

"teoria dos dois demônios"." a partir da qual se podia ler o passado de extrema 

<o A integra deste decreto pode ser consu ltada em Leis ( 1 989: 1 36- 1 4 1 ). 
�I A chamada teoria de los dos demonios explica o autoritarismo na Argentina como produto das ações de 
dois mores com igual responsabilidade criminal: a guerrilha de esquerda que levantou as bandeiras da luta 
armada como a única forma de mudança social e aqueles membros das Forças Armadas que tomaram o 
poder e aplicaram um sistemático terrorismo de Estado. Para os fami liares de desaparecidos agrupados 
em organismos de direitos humanos como Madres de Plaza de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo. 
Fami l iares de desaparecidos y presos polít icos. H.I .J.OS . a introdução do livro da Conadep. o NI/nca 

AI/ás. foi um dos escritos que sentou as bases desta Icoria. que de certa forma. é a mais reiterada nas 
discussões referentes aos anos de ditadura. 
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violência vivido pelo país e segundo a qual as responsabilidades dos militares eram 

equiparadas às dos guerrilheiros." 

A COII/issió/l Nacio/lal sobre la Desapariciól/ de Persol/as (Col/adep) 

o presidente Alfonsín tomou a decisão de criar uma comissão que investigasse e 

procurasse reunir a maior quantidade possível de infonnações a respeito dos 

desaparecidos. A comissão tinha funções bem delimitadas: receber provas e denúncias e 

remetê-las à justiça; investigar o paradeiro ou destino das pessoas desaparecidas; 

detcrminar a localização de crianças subtraídas à tutela de seus pais como decorrência 

de açõcs empreendidas com motivo alegado de reprimir o terrorismo; denunciar à 

justiça qualquer tentativá de subtração ou destruição de elementos probatórios 

relacionados com os fatos que se pretendia esclarecer. A comissão deveria elaborar um 

informc final. contendo uma expl icação detalhada dos fatos investigados, a ser entregue 

1 80 dias a panir de sua constituição. mas não podia realizar julgamento sobre os fatos e 

circunstâncias investigadas. matéria exclusiva do Poder Judicial. 

Esta orientação não foi bcm recebida pelos organismos de direitos humanos nem 

por alguns dos legisladores. Para eles, li COl1adep deveria ser uma comissão 

investigadora bicameral com participação da Câmara dos Deputados e do Senado. Para 

o governo. possibi litar a constituição de uma comissão bicameral significava. por um 

lado. assegurar poderes máximos ao Congresso para delimitar os caminhos sobre os 

direitos humanos e. por outro. perder o poder sobre os julgamentos e as penas. 

No texto do Decreto nO 1 87/83. as justificativas para a escolha do tipo de 

comissão são explicitadas em outros termos: 

"EI Poder EjeclIIil'o Nacional. {/ trapés de una serie de proyectos de leyes y decretos. 
11lI IIlluerializado .\'lI su decisiún de que las gravísimas violaciones a los derechos 
11111/111/10.1' cOlI/etidas en l1uestro pasado reciel1fe seal1 investigadas y evel1fuall/lentc 

.\·al1ciolladas por la justicia. CVI/IO se //(/ dicho II/uchas veces. Ia cuestión de los 

dacchos humano trasciende a los poderes plÍhlico,l' y concierne a la sociedad cil'il ,li a 
la cOllulllidad il1fernacionol ( . .  ) En consecucncia. se considera apropiac/o inregrar UI1({ 
cOIllisifÍl1 nacio/1al. de la q/lejlJrll/el1 lJOrtc pcr.\'OIllIlidade.\· caracterizada.l· por .1'/1 cclo CI1 

\; Salal11a. 1 99 1 .  AcuilJ c Smulovitz. 1 994. 
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la deJensa de los derechos humanos y por su prestigio en la vida pública dei país, para 
determinar lo sucedido com las personas desaparecidas ". SJ 

Em julho de 1 984, a Conadep apresentou um programa de televisão de duas 

horas de duração, com relatos e testemunhos de sobreviventes dos centros clandestinos 

de detenção e de familiares de desaparecidos. Antes de finalizar o programa. o 

presidente Alfonsín enfrentou sua primeira insubordinação militar. Circulavam boatos 

de que tanques se dirigiam para Buenos Aires. O resultado foi a substituição do chefe do 

Estado-Maior do Exército, general Jorge Arguindeguy.54 

Semanas antes da entrega do informe final da Conadep ao presidente Raúl 

Alfonsín, uma série de fatos protagonizados pelas Forças Armadas revelava bem o 

clima de tensão que o documento provocava no meio castrense. O brigadeiro-general 

Basilio Lami Dozo amparo'u-se na lei de auto-anistia para se defender no processo que o 

Conselho Supremo das Forças Armadas empreendia por seu envolvimento na condução 

da luta contra a subversão. A Suprema Corte resolveu que a decisão final sobre a 

vigência ou não da lei de auto-anistia guardaria relação direta com a sentença do 

imputado. 

Nesse mesmo nível de situação, o Conselho Supremo das Forças Armadas deu a 

conhecer ao ministro da Defesa a impossibilidade de ditar sentenças nas causas que 

estava levando a cabo antes do dia 1 1  de outubro, data na qual vencia a prorrogação 

outorgada pela Câmara Federal para que o órgão baixasse uma resolução. Isto colocou o 

governo Alfonsín diante de um dilema de complexa solução: ou transferia os processos 

para a Câmara Federal ou intervinha sobre o Poder Judiciário para obter uma nova 

prorrogação para o Tribunal Mil itar. No interior das Forças Armadas, a reação sobre a 

divulgação do informe gerou mal-estar nas patentes intermediárias - tenentes-coronéis. 

majores e capitães -, já que eram estes oficiais que durante a "guerra suja" 

desempenharam papel central na repressão. 

Em 20 de setembro de 1 984, a comissão tornou público o seu informe. O 

documento. de 50.000 páginas, foi entregue pelo presidente da Conadep. o escritor 

Ernesto Sábato. a Raúl Alfonsín. As principais conclusões da comissão eram as 

seguintes: 

" A integra deste decreto pode ser consultada em Leis ( 1 989: 1 54- 1 58). 
��  Mignonc. 1 990. 
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• estimava-se em 8.960 o número de pessoas que continuavam em situação de 

desaparecimento forçado " Esta cifra não podia ser considerada definitiva, já que, 

comprovadamente, muitos casos não tinham sido denunciados. As investigações 

realizadas produziram uma lista de 1 .300 pessoas que foram vistas em centros 

clandestinos de detenção, antes de desaparecerem definitivamente; 

• entre as vítimas que ainda se encontravam na condição de desaparecidas e as que 

foram posteriormente l iberadas e que tinham passado pelos CCD, a porcentagem por 

atividade social era a seguinte: operários 30.2%, estudantes 2 1 %, empregados 1 7,9%, 

profissionais 1 0,7%, docentes 5,7%, autônomos 5%, donas de casa 3,8%, alistados e 

pessoal subalterno das forças de segurança 2,5%, jornalistas 1 ,6%, atores 1 ,3%, 

religiosos 0.3%: 

• cerca de 62% dos seqüestros foram realizados de noite e 3 8% de dia. 

Aproximadamente 62% das detenções ocorreram no domicílio da vítima, diante de 

testemunhas, 24,6% na via pública, 7% nos locais de trabalho, 6% nos lugares de 

estudo e, tinalmente. 0,4% em dependências mil i tares, penais ou policiais, estando a 

vitima já legalmente detida num desses estabelecimentos. 

t\ Conadcp formou 7.380 processos. Da investigação efetuada resultou a 

fonnulação de denúncias diante da justiça de 1 .086 processos, o suficiente para 

confirmar a �xistência e o funcionamento dos principais centros e1andestinos de 

detenção: lista parcial de desaparecidos vistos nos campos e relação dos membros das 

Forças Armadas e de Segurança. aproximadamente 1 .300, declarados pelas vitimas. A 

comissão sustcntou também que as violações dos direitos humanos foram prática 

comum e recorrente. cometidas pclos agentes das forças de segurança e das Forças 

Armadas argentinas. Na realidade. portanto. não se tratava de "excessos", como 

argumentavam os chefes mil i tares. se se entende por isso atos particularmente 

aberrantes e excepcionais. 

Para poder reunir todas essas informações. a Cunadep contou com o apoio de 

diversas organizações de direitos humanos da Argentina. Só a Assembléia Permanente 

pelos Direitos Humanos (APDH) tinha coletado 6.500 denúncias na época da ditadura. 

�� Segundo o informe E/ terrurismo eu la Argel1lil1Cl publicndo pela Junta M ilitar em 1 980. 303 pessoas 
foram monas por civis .trlnados durante o período c 1 976· 1 983.  Esse número inclui civis e m i l itares. 
I l lronnaçõcs sobre o IllllnerO de vitimas da violencia política nll Argentina podem ser obtidas 110 seguinte 
clH.h:rcço c letrón ico: h up:/ /www.ukinct.colll/dcsnparccidos/c:J.slcllan0/oumeros.htm . 
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Os arqUIvos do Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS) também foram 

fundamentais para a construção do mencionado informe. F oi igualmente importante a 

colaboração de numerosos familiares, que se aproximaram da Conadep para 

testemunhar e fazer seus relatos. 

Depois da entrega do informe, a comissão se auto-dissolveu em outubro de 1 984. 

O governo, por meio do Decreto n° 3.090, criou a Subsecretaria de Direitos Humanos, 

subordinada ao Ministério do Interior e cujo objetivo principal era dar continuidade às 

tarefas da Conadep. 

O Conselho Supremo das Forças Armadas 

Nas reuniões co� sua equipe de trabalho,'· Alfonsín manifestava uma 

preocupação central: quem j ulgaria os militares envolvidos na repressão - a j ustiça civil 

ou a justiça militar? 

A primeira opção era mandar os ex-comandantes para a justiça civil, para que ali 

fossem julgados pelo delito de rebelião cometido em 1 976. Para alguns dos políticos do 

novo governo democrático a melhor opção era deixar o assunto nas mãos da j ustiça 

militar, já que acreditavam que a auto-depuração das Forças Armadas seria a melhor das 

soluções possíveis. Essa alternativa evitaria possíveis conflitos com os militares e o 

custo político daí decorrente. Ademais. ela remetia, de alguma forma, às declarações 

feitas por Alfonsín ao longo da sua campanha eleitoral: 

"Hay Ires niveles de responsabilidad en la represión ilegal: uno. de los que dieron las 

órdenes; dos, de los que las cumplierol1 y, Ires de los que se excedieron en .1'11 
cumplimienlo ".17 

Inicialmente. a segunda alternativa - ou seja. a justiça militar - foi a adotada. No 

dia 28 de dezembro de I 983, o ministro da Defesa, Raúl Borrás, ordenou o início da 

'. Os nomes mais significativos da época eram os ministros Raúl Borrás (Defesa), Antonio Tróccoli 
( Interior) e Carlos Alconada Aramburú (Justiça e Educação). 
" Camarasa-Felipe-Gonzaléz. 1 985:27. 
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instrução do julgamento dos nove ex-comandantes militares. A partir desse momento, o 

processo ficou nas mãos do Conselho Supremo das Forças Armadas.58 

Ao ser conhecido o decreto presidencial, o Conselho Supremo - argumentando 

que não poderia trabalhar em dois processos ao mesmo tempo devido à sobreposição de 

causas. uma vez que também julgando a guerra das Malvinas - solicitou ao Poder 

Executivo que definisse uma ordem de prioridades. Essa declaração foi uma antecipação 

do que viria a ser a atitude permanente do Conselho, um sintoma do mal-estar com que 

as instituições armadas tinham acolhido a decisão presidencial. 

A característica básica da atuação do Conselho Supremo foi a sua lentidão 

estratégica, justi ficada pela complexidade técnico-jurídica dos casos. Seus membros 

alegavam, por exemplo. que o tempo prolongado dos depoimentos - urna média de duas 

horas por cada processado .- não lhes permitia efetuar mais que duas entrevistas por dia. 

No governo, todos sabiam que as desculpas tinham uma só intenção: colocar obstáculos 

ao pleno desenvolvimento do processo. 

Em 28 de junho de 1 984. o brigadeiro Fagés informou à Câmara Federal, órgão 

do Poder Judiciário. que os processos não tinham sido encerrados no prazo estabelecido 

de seis meses "devido à complexidade e ao número de processos da investigação".59 A 

Cümara pediu ao organismo castrcnse a remessa dos processos em 48 horas. No dia 8 

de julho. 620 pastas de mais de 200 páginas cada uma foram entregues no Palácio de 

Trihunais. Além dos processos originados pelo decreto 1 5 8/83, tinham sido abertos 

processos contra o general Reynaldo B ignone - por privação ilegítima da l iberdade de 

dois soldados -. o general Camps. o vice-almirante R. J. Chamorro - para investigar a 

possível prática de delitos na Escola Superior de Mecânica da Armada (ESMA) - e 

outros oficiais de patente mais baixa. 

Em julho seguinte. a Câmara informou ao Conselho que a finalização do 

processo não deveria levar mais de 90 dias. Esse mês. porém. foi particulam1ente tenso 

nas relações civis-militares. em virtude de alguns acontecimentos. Se, por um lado. a 

substituição do general Arguindegui pelo general Pianta representou uma tentativa de 

homogeneizar as cúpulas castrenses com homens filiados a uma linha profissional 

�� Criado pelo Poder Executivo em I S95 COI11 o nome de Conselho Supremo de Guerra \! Marinha. o 
org.�nis11lo não era mais que um c lássico tribul1nl de guerra. Sua particularidade residia no fato de ter 
como atribuição ju lgar exclusivamente o pessoal superior das Forças Armadas. 
�,I C i w.do em Cal1w,rllsn-Fc:licc-Gonz...'lez. 1 985:55. 
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reformista, por outro, às já delicadas relações entre o governo e as Forças Armadas, veio 

se somar o Decreto nO 2.0 1 7, pelo qual oficiais da ativa e da reserva deviam responder 

aos requerimentos da Conadep. A agitação estava instalada nos quartéis por esses dias e 

fatores como a redução do orçamento militar, as dificuldades no funcionamento das 

instituições castrenses e os baixos salários inegavelmente as agravava. Isto provocou 

greves, assembléias e reações negativas de todo tipo entre oficiais e suboficiais da Força 

Aérea e do Exército, sobretudo nas oficinas de trabalho da Força Aérea de Quilmes e 

entre os oficiais de Campo de Mayo. Outro ponto de conflito tinha estreita relação com 

as promoções dos oficiais. Havia vários meses que os acordos para os promoções de 

oficiais superiores esperavam sua vez no Senado. 

No âmbito da opinião pública, reinava uma sensação de que os chefes castrenses 

desfrutavam de uma cert!l impunidade, causada sobretudo pela l iberdade que eles 

tinham para ir e vir e fazer-se ouvir, e também pelas condições de detenção em que se 

encontravam alguns deles. Vale a pena lembrar que até aquele momento somente os 

integrantes da terceira Junta (Galtieri, Anaya e Lami Dozo) estavam na prisão. 

Em agosto, Videla e Agosti foram detidos. Os defensores dos militares 

processados tiveram que enfrentar um novo problema: a Corte Suprema de Justiça 

rejeitou o recurso promovido contra a aplicação das regras de julgamento sumário em 

tempos de paz. 

Constantes boatos sobre uma campanha organizada contra as Forças Armadas 

somavam-se a uma série de atentados terroristas relacionados à detenção do major 

Ernesto Barreiro nos quartéis de Córdoba. Mas o fato que expôs à vista de todos o 

desespero mil itar foi o episódio protagonizado pelo general da reserva Luciano 

Benjamín Menéndez. Na noite de 2 1  de agosto o general agrediu, com uma baioneta 

(ver foto). um manifestante desarmado que se aproximou para acusá-lo à saída de um 

programa de televisão. A reação pública foi imediata e o Conselho Supremo ordenou a 

prisão preventiva do general, por violações aos direitos humanos. Menéndez foi detido 

no quartel Campo de Mayo. 

Um fato anedótico, mas muito significativo sobre o clima da época, foram as 

plumas brancas. De repente, plumas brancas começaram a ser enviadas aos integrantes 

do Conselho Supremo. O fato pode parecer curioso para quem nada sabe sobre as 

representações militares, mas para os militares o significado era muito claro. Na tradição 
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militar, as plumas brancas são uma antiga forma utilizada para indicar covardia. Os 

integrantes do Conselho viram suas vidas inundadas de plumas brancas, como 

mensagens explícitas de que os poucos passos dados com as prisões de Galtieri, Anaya, 

Lami Dozo, Agosti e especialmente Videla e Menéndez eram considerados excessivos, 

na interpretação de parte das F orças Armadas.60 

No dia em que vencia o último prazo outorgado pela Câmara Federal, o 

brigadeiro Fagés informou que o Conselho não estava em condições de ditar sentenças 

dentro do tempo previsto. Mas a conclusão do texto ilustra outras questões, não 

necessariamente l igadas ao fator tempo. Fagés afirma que: 

"No se considera en condiciones de sentenciar dentro dei plazo previsto porque 

interpreta que, sin el panorama completo, descubierto a la luz de los hechos probados, 

le resul/ará imposible formar una opinión afirmada en la verdad, ni dimensionar 

debidamente las responsabilidades de quienes obraron o pudieron haber obrado por 

motivaciones que se enmarcaron en la lucha contra la delincuencia subversiva y 
terrorista que asoló a nuestra patria, y hacerlo además sin perder de vista el concepto 
de la disciplina, bien juridico que configura la base inconmovible de las instituciones 

militares y justifica, en última instancia, la existencia de los tribzmales militares".6 1  

Depois de muitos expedientes e memorandos classificados como secretos, a 

resposta oficial a este documento veio em 4 de outubro de 1 984: AlfonsÍn retirou, em 

caráter definitivo, os processos contra os ex-comandantes, inicialmente confiados à 

justiça militar, transferindo-os para a justiça civil. 

Na prática, a postura do governo em relação ao julgamento dos militares foi a do 

meio termo. AlfonsÍn tentou, durante algum tempo, conciliar as Forças Armadas e os 

organismos de direitos humanos, criando, por um lado a Conadep, mas, por outro, não 

revelando os nomes dos acusados por ela investigados; por um lado, abrindo processos 

contra a hierarquia militar, mas, por outro, deixando-os nas mãos da justiça militar. 

bO Camarasa-Fel ipe-González, 1 985:62-3. 
" Pane deste documento encontra-se reproduzido em Camarasa-Felipe-González . . 1 985:64-5 . 
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Depois da decisão de dezembro de 1 984 de que a j ustiça civil se encarregasse do 

caso Videla, a Câmara Federal de Apelações de Buenos Aires procedeu a entrega da 

direção do julgamento ao procurador do Estado, Julio Strassera, e aos advogados de 

defesa. 

o julgamento dos integrantes das juntas militares começou em abril de 1 985 .  

Dos nove acusados, só Videla se negou a nomear um advogado defensor, como forma 

de protesto contra o processo movido contra ele. Dessa forma, foi o único militar que 

contou com um defensor público, designado pela Corte. 

Durante os cinco meses que durou o julgamento, houve audiências públicas, 

transmissão pelos meios de comunicação e comparecimento de público às sessões. 

Strassera e o procurador-adjunto, Luis Moreno Ocampo, apresentaram 7 1 1 casos 

diferentes de privação ilegítima da liberdade, tortura e homicídio. Depois de CIllCO 

meses de audiências, os procuradores reduziram o número de testemunhas que 
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poderiam depor no julgamento dos militares e também o de acusações específicas. 

Nessa ocasião, a Câmara Federal de Apelações fixou em setembro de 1 985 a data para a 

argumentação final do processo. 

Em 9 de dezembro de 1 985, a Câmara emitiu seu veredicto: tinha havido um 

plano deliberado, concertado para executar uma política de repressão encoberta e esta 

política se convertera na principal arma da ditadura na sua campanha para derrotar a 

subversão·'. Também afirmou-se que a política fora executada de maneira 

descentralizada, mas que o alto comando havia mantido um alto grau de participação, 

mediante supervisão e ordens específicas. 

O processo finalmente se encerrou . O general Videla foi sentenciado por 1 6  

acusações de homicídio com o agravante de aleivosia (crime cometido depois de a 

vítima estar indefesa), 50 �cusações de homicídio com o agravante da ajuda de três ou 

mais pessoas, 306 acusações de privação ilegítima da l iberdade com agravante por 

ameaças e violência, 1 3  acusações de tortura seguidos de morte e 26 acusações de 

roubo. Foi condenado à prisão perpétua e perdeu a patente de mil itar. O almirante 

Massera também foi sentenciado à prisão perpétua por três homicídios com agravantes, 

69 privações ilegítimas da liberdade com agravantes por violência e ameaças. 

Considerado culpado de oito acusações de tortura e três de roubo, o brigadeiro Agosti 

Foi sentenciado a quatro anos e meio de prisão. O general Viola recebeu uma sentença 

de 1 7  anos, sendo responsàvel por 86 acusações de privação ilegítima da liberdade, I I  

acusações de tortura e três de roubo e o almirante Lambruschini foi condenado a oito 

anos de cárcere por ter sido responsabilizado por 35 privações de liberdade e dez casos 

de tortura. O brigadeiro Graffigna foi absolvido. assim como o general Leopoldo 

Gallieri. o almirante Jorge Anaya e o brigadeiro Basilio Lami Dozo, os três membros da 

terceira Junta. A absolvição destes mil itares não significava que eles estavam livres. já  

que poderiam ser acusados de outros crimes cometidos em função das suas tarefas.'" 

O julgamento das Juntas. que devia ser o fim de uma etapa e constituir um termo 

na "questão dos direitos humanos" , acabou sendo um espaço onde se esboçaram e se 

constituíram novos dados para potenciais julgamentos a outros responsáveis. O fato de 

62 Mignone. 1 990:43. 
I>J OS chefes mi litares só cumpriram pnrte de suas penns. Logo foram l ibertados e suas condenações 
anuladas pela Lei de Ponto Final. baixada ainda no governo de A lfonsín. O indulto foi outorgado em 
1 99 1  pelo presidente Carlos Saúl Menem. 
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que, na sentença final, o famoso Ponto 30 tenha ficado explícito, constituiu um sério 

problema para a estratégia governamental."' Nele ficava estabelecido que: 

"Disponiendo, en cumplimiento dei deber legal de denunciar, se ponga en conocimiento 
dei COJ1.\·ejo Supremo de las Forzas Armadas el contenido de esta sentencia y cuantas 
piezas de la causa sean pertinentes, a los efectos dei enjuiciamiento de oficiales 
superiores que ocuparom los comandos de zona y subzona de defensa, durante la lucha 
COnlra la subversión y de todos aquel/os que tuvieron responsabilidad operativa en las 

(leciones ".65 

Esse texto podia permitir diferentes leituras, mas a sugestão final era que se o 

acusado tivesse algum grau de poder na tomada de decisões, fosse em nível local ou 

regional. a cláusula de " obediência devida" não o beneficiaria. Segundo López ( 1 994), 

estima-se que o número de. oficiais submetidos a processo fosse superior a 1 .500. 

Nova estratégia governamental: o perdão dos pecados 

Se o ano de 1 985 foi de julgamentos c condenações, o de 1 986 chegou ao fim 

com a marca das concessões do governo civil aos militares. Em 5 de dezembro. o 

presidente A lfonsin leu uma mensagem em cadeia nacional na qual expunha os motivos 

para o envio ao Congresso do projeto de Ponto Final. Algumas das idéias usadas pelo 

chcl"e do Executivo são eloqüentes acerca do duplo discurso que caracterizava suas 

posturas relativas à questão mil itar e aos direitos humanos. Expressões como "recuperar 

esperanças", "responsabil idades para reconstruir a nação", "renovação democrática", 

" curar feridas deixadas pelo autoritarismo" permearam um discurso que, o tempo todo, 

tentava conduzir as polaridades presentes na sociedade argentina para uma verdadeira 

reconci I iação: 

"Sill 1111 solo jilsil. Sólo COIII la jilerza lI10ral de nllestros princ ípios y la legitimidad 

poplllar que 110.1' dahan 10.1' argentinos. pllsimos en lIlarcha la acción de la justicia. 

Todos estuvieron ai serl'icio de este gran esfill!rzo nacional. Me consta que las filerzas 
al"llwdas Il(In aportado y estlÍn aportando su propia cuota de sacrificio. No ha haMdo 

. , , (,(, excepClones . 

I'", AnUla t: Smulovitz 1 994: 1 24 e Mignonc 1 990:45. 
(.� M i gnol1L'. 1 990:45. 
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Todas estas palavras tinham um único objetivo: afirmar que a democracia era 

forte e que o país vivia um período de verdadeira transformação nacional. Com esse 

intuito, Alfonsín declarou: 

35 

"Pel'o aún nos falta concluir lo que podríamos /lamar la reunión de los argentinos, 
afianzar el punto de encuentro de todos los argentinos ( . .) Vn país que encara toda 
esta etapa de renovación y de transformación precisa a las fuerzas armadas plenamente 
integradas a esta marcha, ai Estado ". 67 

o objetivo era claro: comunicar que tinha sido enviado ao Congresso um projeto 

de lei que contemplava um prazo de extinção da ação penal que permitiria, em tempo 

razoável, l ivrar de suspeitas aqueles que depois, de mais de três anos de iniciadas as 

investigações, não tinham sido considerados formalmente suspeitos pelos juízes. Esta 

limitação não incluía, um� vez mais, a apropriação de crianças. Estas novas medidas 

eram, segundo as palavras do presidente, uma necessidade para "seguir avançando". 

o Congresso Nacional tinha recebido, assim, a lei do Ponto Final, segundo a 

qual era extinta "toda ação penal contra os membros das Forças Armadas, de segurança, 

policiais e penitenciárias imputados pela sua suposta participação, em qualquer grau de 

autoria, em delitos que puderam ter-se cometidos com motivo ou ocasião de fatos 

acontecidos no marco da repressão, até o 1 0  de dezembro de 1 983,  e quc não sejam 

intimados a prestar declaração pelo tribunal competente dentro dos 60 dias corridos, 

contados a partir da data de promulgação da presente lei".6' A lei do Ponto Final foi 

sancionada. em 23 de dezembro, promulgada no dia seguinte e publicada no Diário 

Olicial em 29 de dezembro de 1 986. 

o recesso judicial na Argentina tem lugar em janeiro. O governo especulava que, 

somado ao recesso, a burocracia da justiça contribuiria para que em 60 dias nada se 

fizesse a respeito de denúncias e processos contra os militares. Mas sua estratégia não 

foi bem sucedida. Até meados de fevereiro tinham sido apresentados aos tribunais 487 

casos contra cerca de 1 30 soldados. a maioria em serviço ativo. As Câmaras Federais de 

Apelação de Córdoba, Bahía Blanca, Tucumán, Rosario, Mendoza. Comodoro 

Rivadavia e La Plata suspenderam o recesso judicial de janeiro e "se dispuseram a 

estudar nesses 60 dias as causas pendentes. Em 23 de fevereiro de 1 987, data em que 

", O documento foi publicado na integra em Leis, 1 989: 1 78. 
(,7 O documento foi publicado na íntegra em Leis. 1 989: 1 8 1 .  
(,N O documento foi publicado na íntegra em Leis. 1 989: 1 88. 
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vencta o prazo previsto pela lei, mms de 300 oficiais de alta patente tinham sido 

processados".69 

As crises militares 

Em fevereiro, seis oficiais da Marin.ha ameaçaram não se apresentar à j ustiça. 

Porém, diante da ameaça de serem capturados e de receberem baixa, mudaram de 

atitude e acabaram se apresentando. Março de 1 987 começou com dias tormentosos 

para o governo. Como sempre as vozes mais exaltadas vieram do Exército. O general 

Héctor Ríos Ereíiu. chefe do Estado-Maior. declarou que "quando a j ustiça der seu 

veredicto, talvez a solução seja política" 'O Nesse mesmo mês, os organismos de direitos 

humanos emitiam uma opinião muito definida a respeito dos fatos que ocorriam no país 

em relação às relações civis-militares. Uma declaração da APDH, intitulada "Ante la 

presilÍn mili/ar", alertava sobre as conseqüências da dubiedade do discurso e das 

ati tudes presidenciais, assim como fazia um balanço dos perigos trazidos pelas 

dcmonstraçõcs de insubordinação mil itar que tornavam rarefeito o ar naqueles meses: 

" Una vez mlÍs, C0ll10 ha sucedido rei/eradamen/e en los últimos tiempos, el poder 

lI1ili/ar asoma amenazador sobre la sociedad argentina. Una sucesión de episodios que 

incluyen declaracione,\' de altos jefes, pronunciamientos institucionales de la Armada, 

solici/adas, visi/a,\' a los condenados, reuniones de mando y de guarniciones que 

configur(m un verdadero estado deliherativo, cons/iluyen toda la expresión de UI1 
verdadc/'() a!zal11ien/o ji-en/e ai Es/ado de Derecho. Ahora se agrega un 

pronul1ciall1ien/o de oficialcs CI1 ac/ividad que recorre agencias noticiosas y direcciones 

en los diarios cxponiendo Sl/S opio/le,\' contrarias al fimcionamien/o de las instill/ciones 

cons/i/ucionalcs. Es /111 au/cnlico ae/o de sedición que no se puede dejar pasar en 

silencio y que dche ser respondido desde la perspec/iva deI afianzamiento deI sis/ema 

dell1ocrú/ico y de la solidez de la acciún de la il/s/Ícia ". 7 1  

Em 14  de abril de 1 987, como conseqüência da negativa do major Ernesto 

J3arreiro de se apresentar diante da Câmara Federal de Córdoba, agravou-se a crise e o 

gowrno já n50 pôde contê-Ia. Em 1 6  de abril. A lfonsín leu uma mensagem em cadeia 

nacional de rádio e televisão para referir-se à notícia de que o ex-oficial do Exército 

10'1 AnlÍla c Smu lovitz. 1 994: 1 27. Os dados sobre o número de processos variam de um autor a outro. 
Para López ( 1 994). chegava a 400. Para Pion·8erlin ( 1 996). tinham sido apresentado 487 casos contra 
I.:t:rcn lk 1 30 soldados. 1 /5 dos quais estava em serviço ativo . 
. " Cilauo ,'111 López. 1 994: I 02. 
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resistia, com outros oficiais, à ordem de prisão e que fora declarado rebelde por 

desacatar uma intimação judicial. Se, meses antes, em virtude da Lei do Ponto Final, o 

discurso presidencial era o da reconcil iação agora os termos começavam a mudar. 

"Este no es un exabrupto temperamental de un hombre, sino una meditada maniobra de 

un grupo de hombres, cuyo objetivo es crear /In hecho consumado que obliga ai 
gobierno a convertir en materia de negociación política. Se pretende por esta vía 

imponer ai poder constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes 

se hallan condenados o procesados en conexión com violaciones de derechos humanos 

cometidas durante la pasada dictadura militar. No podemos aceptar, en modo alguno, 

un intento extorsivo de esta naturaleza. Nos lo impide la ética, nos lo impide nuestra 

conciencia democrática, las normas constilucionales, así como las que rigen a las 
luerzas armadas basadas en la disciplina. También nos lo impide la historia, de la que 
los argentinos hemos extraído una c/ara enseílanza: ceder ante un planteamiento 
semejante sólo significaría poner en juego el destino de la Nación. Entonces, aquí no 
hay nada que negociar. La

'
democracia de los argentinos no se negocia ". 72 

Contudo, apesar do discurso presidencial, o conhecimento de que existiam mais 

condenações levou a uma rebelião promovida por oficiais subalternos contra seus 

superiores. Em 1 7  de abril de 1 987, o tenente-coronel Aldo Rico aderiu à rebelião na 

Escola de Infantaria de Campo de Mayo. O principal pleito dos rebeldes era a "solução 

política" para o problema dos julgamentos. "Os carapintadas solicitavam a renovação 

da cúpula da força, a interrupção da suposta campanha de desprestígio levada a cabo 

pelos meios de comunicação e a não punição dos participantes desta rebelião" n 

Rico negou-se a aceitar as ordens de seus superiores para acabar com a rebelião, 

pois apostava que o governo não conseguiria sufocar o levante. E ele não se equivocou. 

já que as ordens do chefe do Segundo Corpo do Exército para cercar a base foram 

ignoradas por seus subordinados. Alguns destacamentos avançaram. a passo de 

tartaruga. até o Campo de Mayo. mas se negaram a abrir fogo contra os rebeldes. 

" Documento publicado na íntegra em Leis. 1 989: 1 9 1 .  
n Documento publ icado na íntegra em Leis. 1 989: 1 94.  
" Acu" a e Smulovitz. 1 994: 1 27. 
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liderou os lev:mtes de Semana Santa (1987) 
e de Monte Caseros (1988) 
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López e Pion-Berlii1 analisam os fatos a partir do conceito de "profissionalismo 

fragmentado". já que a maioria dos "oficiais simpatizava com o ponto de vista dos 

carapinladas no sentido de que era necessário por fim aos procedimentos judiciais" '" 

Para \!stes autores. a insurreição provou que. nesse momento, dois subgrupos lutavam 

para impor sua visão dentro do Exército. O primeiro. denominado Exército paralelo. 

comprcendia oficiais em chefe e oliciais subalternos leais ao tenente-coronel Rico. O 

segundo. o Exército oficial. incluia principalmente generais de brigada e patentes mais 

altas. próximos ao general I léctor Rios Ereiiu. 

/\ rebelião durou cinco dias. chegando ao fim em 1 9  de abril de 1 987, um 

domingo de Páscoa. quando Alfonsín foi ao Campo de Mayo dialogar com os 

insulTetos. Esse domingo. porém, não foi um tipico e tranqüilo domingo de Páscoa. 

/\0 contrúrio. muitas coisas aconteceram. 

Os representantes das forças politicas c sociais, os parlamentares da Câmara e do 

Senado. a Confederação Geral do Trabalho (CGT) e as entidades patronais assinaram 

um documento, durante a Semana Santa de 1 987. chamado Ala de COlllprollliso 

DellllltTiíl ico. no qual declaravam apoiar a vigência da Constituição Nacional e a 

dcmocracia como único estilo de vida para os argentinos. Condenavam qualquer 

tentativa de subverter estes postulados e não acei tavam nenhum tipo de pressão para o 

niio cumprimento da lei .  Conclamavam os cidadãos a se mobil izarem para que. com a 

sua presença nas ruas e praças. externassem a sua adesiio pacifica a esta histórica ma de 
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compromisso. Em seu ponto 3, o documento continha uma antecipação das potenciais 

soluções aos conflitos com os militares. Nele podia ser lida a antecipação da Lei de 

Obediência Devida, sendo novamente invocado o mito do eterno retorno - a 

reconci l iação dos argentinos . 

"Que la reconciliación de los argentinos sólo será posible en el marco de la justicia, 
dei pleno acatamiento de la ley y dei debido reconocimiento de los niveles de 
responsabilidad de las conductas y hechos dei pasado ".7l 

Os discursos de Alfonsín 

Nesse domingo Alfonsín falou duas vezes na Plaza de Mayo, em cadeia 

nacional. Em seu primeiro 
.
discurso, presenciado por uma multidão, comunicou sua 

decisão de voar até o Campo de Mayo . 

.. ( . .) Cuando el pueblo se nuc/ea a los costados dei camino por donde avanzan las 
tropas de las fuerzas armadas leales, con aplausos y con abrazos, también 
demostraremos que no estamos contra los militares, cuando los militares quieren 
cumplir con su deber. Ustedes y yo, todos en Argentina, saben lo que estamos 
arriesgando, que es mucho más que un absurdo golpe de Estado: estamos arriesgando 
sangre derramada entre hermanos y es por eso que antes de proceder he resllelto y he 
tomado lIna desición: dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo 
a intimar la rendición de los sediciosos. ( . .) Les pido a todos que me esperen aclÍ n. 76 

As pessoas aguardavam na praça e quem não estava ali  acompanhava todos os 

acontecimentos pela televisão e pelo rádio. Horas depois, Alfonsín, novamente se 

pronunciou publicamente. Suas históricas palavras foram as seguintes: 

" Compatriotas, felices pascllas!. Los hombres amotinados hun depllesto su aetitll"- . .  
Como corresponde serlÍn detenidos y sometidos a lajllsticia. Se truta de un conjllnto de 
hombres

. algllnos de e//os fléroes de la guerra de las Malvi/ms, que tomaron esta 
posición equivocada y que reileraron que Sll intención no era provocar un golpe de 
Estado. ( . .) Para evitar derramamiento de sangre he dado inst/"llcciones a los mandos 
dei Ejército para qlle no se procediera a la represión y hoy podemos todos dar gracias 
a Dias; la casa está ell ordell y no hay sangre en Argentina. Le pida ai pueblo que há 
ingresado a Campo de Maya que se retire. Es necesario que así se lo haga y les pido a 

" López e Pion-Berlin. 1 996: 1 08. 
,< Documento publicado na integra em Leis. 1 989: 1 89. 
711 Documento publicado na íntegra em Lcis. 1 989: 1 99. 
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todos ustedes que vuelvan a sus casas a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz 
en la Argentina " 77 (grifo nosso) 

Mais uma vez, aparecia o dúbio e confuso discurso alfonsinista, As expressões 

"feliz Páscoa", "a casa está em ordem" e "heróis das Malvinas" passaram a expressar, 

com o correr do tempo, que a rendição dos rebeldes estava l igada às concessões 

concedidas aos mil itares por Alfonsín, Um mês depois, esas conseqüências eram muito 

evidentes, 

Obediência Devida 

Em 1 3  de maio de 1 987, o presidente enviou ao Congresso o projeto da Lei de 

Obediência Devida e, nova'mente, falou por cadeia nacional . Ali  fez uma avaliação dos 

ratos ocorridos na Semana Santa: 

"En eso,l' dia,l' se exprestl de lI1anera dramática, como si se Iralara de una cruda sintesis 
de má.\' de medio siglo de hi.\'toria wxentina, el desencuenlro entre civiles y militare,l' 
( . . )  En la Argentina, cllando por poseer la .Iilerza para suslUuir a la soberania dei 
Plleh!o, la NlIción y .1'11,1' institllcione,l' - todas ,I'U.\' instituciones -, incluidas las misma,l' 
.liler�lI.\' armadas, comenzaron el elimino de la decadencia. En esa trágica 
eq/lil'OC(/ción, cllya más drámatica expresión ./ileron 10.1' golpes de Eslado, la sociedad 
en .1'11 conjunto también t/lVO, e,l' cierto, una grlln re,lJ1onsabilidad. Nunca más, para el 
hien de la NaL'ión, para el bien de SIlS F/lerzas Armadas, habrá minorias, civile,l' o 
militare.\', qlle Plledan creerse depositarias dei destino nacional y sumergirnos en el 
desprestigio y la ,'io/encia ". 78 

O discurso foi longo e repleto de referências históricas ao papel de CIVIS e 

mil itares na vida nacional. à importância da integração das Forças Armadas na 

democracia etc, Tudo para poder enquadrar e justificar o já inevitável perdão dos 

pecados dos mil itares na repressão ilegal. O projeto precisava, portanto, o alcance do 

conteúdo da expressão " obediência devida" . ao presumir que os comandos inferiores das 

Forças Armadas teriam atuado em cumprimento das ordens provenientes da hierarquia, 

Esta lei isentava todos os oficiais acusados de terem cometido delitos contra os direitos 

humanos, da patente de tenente-coronel para baixo, Ficavam excluídos apenas os 

del i tos de apropriação e ocultação de menores, vio lação e usurpação da propriedade . 

77 D\H':UIllCIIIO publ icado na integra em Leis. 1989 :20 I .  
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Nessa oportunidade, também foram comunicadas outras mudanças relacionadas com o 

novo papel das Forças Armadas, que incluíam a reforma do Código da Justiça Militar, 

no contexto da democracia. Por outro lado, criava-se no interior do Ministério da Defesa 

uma comissão de modernização das Forças Armadas, que deveria ser constituída por 

membros do Congresso . 

Algumas conclusões podem ser tiradas desta nova situação dos CIVIS e dos 

militares e da política adotada por Alfonsín. Para Pion-Berlin, o governo saiu debilitado 

e enfrentou coações provenientes de duas direções. A primeira dos próprios militares. 

Não satisfeitos com o perdão j udicial quase total, as Forças Armadas pretenderam, em 

seguida, que se afirmasse publicamente seu "heroísmo" anti-subversivo. Por 

conseguinte, o fim dos julgamentos não fez com que Alfonsín obtivesse a aceitação 

incondicional do controle I:ivi l por parte dos militares, como era seu desejo. A segunda 

coação foi judicial. O presidente tinha prometido que seu governo respeitaria a 

autonomia dos tribunais. 

Assim, seria difícil (porém, não impossível) conter os processos judiciais. uma 

vez postos em movimento. O governo poderia ter intercedido, mas Alfonsín decidiu não 

fazê-lo e depositou sua confiança nos magistrados que tinham sido designados para 

levar os processos a uma conclusão pontual. Infelizmente, estes magistrados não 

cumpnram os prazos e as intermináveis demoras demostraram ser politicamente 

prejudiciais ao governo " 

U ma outra interpretação aponta para outras conseqüências destes mesmos 

problemas. Acuõa ( 1 994) assinala quatro aspectos centrais: 

I .  Para importantes setores da população, a lei mostrou a desistência do governo de 

defender um dos temas que em 1 983 lhe tinham permitido constituir-se na principal 

garantia da defesa da democracia e do estado de direito. 

2. A promulgação da Lei de Obediência Devida demostrou que nem todos os cidadãos 

eram iguais perante a lei. assim como voltou a indicar que a força era um eficaz 

instrumento para se alcançar objetivos políticos na Argentina. 

3. Apesar do caminho escolhido pelo governo para encerrar o tema Forças Armadas. o 

confronto não terminou aí. E isso se deveu ao fato de os militares terem desejado o 

reconhecimento político da atividade repressiva por eles desenvolvida a partir de 1 976. 

7RDOCUITICJ1l0 publicado na integra em Leis. 1 989:207 . 
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4. A partir de Semana Santa, uma nova frente de conflito se abriu na relação do governo 

com as Forças Armadas: a questão relativa ao que fazer com os participantes das 

insurreições mil i tares sobrepôs-se à questão dos direitos humanos. 

As novas confrontações e insurreições militares. Que queriam os carapi/ltadas? 

Depois de Semana Santa de 1 987 as tensões presentes no interior do Exército 

não se acalmaram. Rico e seus adeptos queriam a transferência do general Rios Erenu 

para a reserva. O general José Caridi, chefe do Estado-Maior do Exército, fez algumas 

jogadas estratégicas em relação a promoções e mudanças de nomes que conseguiranl 

estabelecer um certo equilíbrio no interior do Exército. Assim, "os soldados rebeldes e 

seus simpatizantes tinhan� o controle operativo das unidades mil i tares; os oficiais 

superiores tinham o poder administrativo. Cada setor tratava de lograr vantagens sobre o 

outro, utilizando os recursos a sua disposição" 'o Mas isto não bastou e Rico promoveu 

uma nova insurreição. 

Rico acreditava que os oficiais leais ao Exército voltariam a resistir, caso fossem 

chamados a reprimir seus pares. Com esta certeza na cabeça, Rico e seus adeptos 

ocuparam os quartéis do IV Regimento de Infantaria. baseado em Monte Caseros. na 

província de Corrientes. O aliciai rebelde rejeitava a redução de sua sentença em troca 

da accitação de sua ida voluntária para a reserva. Ele não só não queria isso, como 

também pretendia l ivrar-se dos processos que pesavam sobre suas costas decorrentes da 

rebelião da Semana Santa. E para tal, recorreu novamente ao uso da força. Dessa vez. 

porém. seus cálculos estratégicos não foram tão bons. Rico subestimou a figura do 

general Caridi. que. obedecendo às ordens recebidas do presidente Alfonsín, ordenou 

que suas tropas disparassem contra os rebeldes. assegurando-se assim a rendição. 

Controlada a rebelião de Monte Caseros. Rico e mais 400 participantes foram 

presos na prisão militar de Magdalena. Diferentemente do que tinha acontecido em 

outros ""levantes mil itares ( 1 962. 1 963. 1 97 1  e 1 979), desta vez o castigo atingiu os 

oliciais subalternos. Em fevereiro de 1988 havia 396 processados por sua participação 

nas duas últimas insurreições. 127 dos quais encontravam-se na prisão"."' 

'" Pioll-l3crlill. 1 996:87. 
XII Piol1-l3crlin. 1 996: 1 20 . 
X I  }\cuila c: Smulovitz. 1 994: 1 32. 
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Muitos dos simpatizantes dos carapintadas foram punidos de outras maneiras, 

lhes tendo sido negadas promoções e transferências. Por exemplo, o subchefe do 

Estado-Maior do Exército, general Gonzáles, passou para a reserva por discordar do 

comportamento da hierarquia do Exército em relação ao tratamento dado aos 

carapintadas. A figura de Rico saiu muito debil itada deste episódio, enquanto a de 

Caridi se fortaleceu. Na condição de chefe do Estado-Maior do Exército, Caridi 

aproveitou a oportunidade para fazer mais indicações administrativas, concebidas para 

afastar os carapintadas do serviço de maneira permanente. 

Todavia, pontos importantes ainda não estavam claros. Os carapintadas ainda 

não tinham sido definitivamente vencidos, nem seus pleitos de reforma profissional 

respondidos. Desta forma, longe de alcançar o resultado desejado, as iniciativas de 

Caridi só fizeram provoca� um terceiro levante em dezembro de 1 988, nos quartéis de 

Vil la Martel l i .  Uma nova figura aparecia em cena: o coronel Mohamed Alí Seineldín. 

No final de 1 988, a Junta de Qualificações tinha que decidir sobre as promoções 

dos oficiais superiores, entre os quais se encontrava o coronel Seineldín. Mesmo não 

tendo participado das insurreições da Semana Santa e Monte Caseros, já que não se 

encontrava no país (estava no Panamá como assessor militar), sua figura era bastante 

representativa no interior do movimento dos carapintadas. Com esses antecedentes, em 

novembro de 1 988 a Junta de Qualificações decidiu não recomendar sua promoção a 

general de brigada. 

A decisão. que atendia à lógica de neutralização dos carapintadas. foi 

interpretada como uma provocação. Os simpatizantes de Seineldín iniciaram um novo 

levante. No dia 30 de novembro, um número elevado de comandos da Prefeitura Naval 

abandonou sua base carregando armas e munições e dando vivas aos líderes 

carapintadas. Dois dias. depois a Escola de Infantaria de Campo de Mayo juntou-se à 

sublevação dos comandos. Seineldín estava à frente. Pela primeira vez, o coronel - "que 

tinha abandonado sem autorização seu posto no Panamá e ingressado no país para 

encarregar-se da rebelião ·,82 - participava diretamente de um levante. 

Na tarde do dia 2 de dezembro começou a repressão aos insurretos. Respondida 

pelos rebeldes, o confronto deixou o saldo de um ferido. A maioria dos rebeldes 

abandonou o Campo de Mayo e se aquartelou no Batalhão de Villa Martell i .  Por estar 

" ACUl1" e Slllulovitz. 1 994: 1 34. 
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situado numa área muito povoada, a repressão a este batalhão foi mais difici!. O fator 

localização gerou, em contrapartida, uma reação de civis que, nesse episódio, foram os 

maiores agressores dos mil itares insurretos. No final da tarde, os sublevados renderam

se e o coronel Seineldín, na qualidade de chefe, assumiu a responsabilidade . 

Coronel Mohamed AIí Seineldín 

Levante de ViIla Martelli, 1988. 

A rendição de Scineldin roi produto de um "pacto" firmado entre o próprio 

co 1"0 m.: I c os generais Caridi � Cáceres, comandante da I Brigada de Infantaria. Este 

" pacto militar" roi acordado "sem a intervenção civil se executou diante da presença do 

gencml Cúceres. quc passou a ser uma testemunha confiável para as duas partes. 

S\!gundo a versão carapintada. o pacto compreendia einco pontos: I )  substituição de 

Caridi por Cóceres antes de 13 de dezembro; 1) aumento substancial de salários; 3 )  a 

não aplicação de sanções aos participantes dos três levantes mil itares; 4) a reivindicação 

da luta anti-subversiva: e 5) promulgação da lei de anistia entre as eleições e a entrega 

do poder" . '1 

Esta última sublevação mil itar apresentou algumas novidades. Por um lado. a 

sociedade civil reagiu. repudiando os rebeldes e mobilizando-se das mais diversas 

formas (concentrando-se nas praças diante do 13atalhão, tomando as universidades). Por 

outro lado. Villa Martel l i  expôs mais uma vez a existência de facções dentro do 

� ! :\cui1J \! Slllulovitz. 1 994: 1 3  ... .  
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movimento dos carapinladas: uma, sobretudo política, liderada por Rico, e a outra, mais 

militar, representada por Seineldín e seus seguidores. 

Mas o que estas rebeliões no interior do exército demonstraram? Que lutas 

internas refletiram? Tomando as conclusões tiradas por Acuiia ( 1 994) e por López e 

Pion-8erlin ( 1 996), podemos percorrer alguns pontos centrais. 

Para o primeiro autor, as diferentes rebeliões expuseram a incorporação da 

variável militar interna no conflito. As três rebeliões começaram como conseqüência 

direta da inconformidade dos setores carapintadas diante dos castigos administrativos 

que a cúpula castrense lhes impôs. Isso sem deixar de lado o fato de que a reivindicação 

da legitimidade política e moral da luta contra a subversão tenha estado presente em 

todas as insurreições, embora sem constituir o núcleo central do problema. Nesta mesma 

linha, López e Pion-8erlin acrescentam dados e hipóteses sobre a defesa dos direitos 

corporativos como o elemento central das insurreições. Para eles, os carapintadas 

montaram o levante da Semana Santa com quatro motivações: 

I .  defender os oficiais de patentes intermediárias que tinham sido processados; 

2. retirar suas reivindicações em troca do fim daquilo que consideravam uma campanha 

contra os mil itares; 

3. erigir-se como os guardiães do bem-estar institucional castrense; e 

4. buscar a reabilitação do Exército pela conduta na guerra das Malvinas e pelo papel 

desenvolvido na luta anti-subversiva.8' 

Embora os dois grupos representantes do Exército, os carapinladas e os "puros", 

pretendessem atender a interesses corporativos, distanciavam-se em relação a qual devia 

ser a corporação militar que estavam defendendo. O desacordo manifestava-se de 

maneira clara. por exemplo, nas opiniões de Aldo Rico e de José Dante Caridi. Rico 

considerava que todos aqueles que dirigiram ou participaram da guerra anti-subversiva 

deveriam ser reconhecidos 's Pela mesma razão, os comandantes que simultaneamente 

tinham traído a confiança militar por causa de seus fracassos políticos e de sua conduta 

imoral e ilícita no governo, mereciam castigo. Rico argumentava que os soldados não 

" López e Pion-l3erlin. 1 996: 1 30-3 I . 
8� E necessário esclarecer que. para as Forças Armadas. a chamada guerra sucia foi uma guerrn justa . 
sign ificando o cumprimento das obrigações com o Estado. el iminando os "subversivos" e restaurando a 
ordem. Desta forma. aceitar a obediência devida impl icava aceitar que as ações desencadeadas durante rI 
ditadura nào faziam parte dos planos das Forças Annadas. 
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tinham obrigação de jurar lealdade aos oficiais desonrosos, de patentes superiores, que 

não tinham sabido defender aqueles que foram processados.8• 

Já o general Caridi considerava que, apesar dos erros cometidos durante o 

proceso, os oficiais deveriam mostrar um respeito constante aos princípios de lealdade 

para com aqueles que tinham sido seus comandantes. Por outro lado, sustentava que a 

obediência hierárquica constituía o fundamento institucional e, portanto, tinha que ser 

preservada a qualquer custo. 

Uma leve conciliação entre as duas posturas começou a ser vislumbrada quando 

o general Cáceres entrou no lugar de Caridi. Cáceres vinha da fração dos profissionais 

"puros" , não pertencia nem aos liberais nem aos carapintadas, mas podia comunicar-se 

com ambos. Interlocutor por excelência, sua figura possibilitou que os profissionais 

puros finalmente atingiss�m posições de comando dentro da hierarquia militar." No 

primeiro governo Menem, Cáceres iria desempenhar um papel central. Na condição de 

chefe do Estado-Maior do Exército, seu objetivo prioritário era unir as Forças Armadas. 

Cáceres desenvolveu esse trabalho de reunificação até sua morte em março de 1 990, 

quando foi substituído por outro "puro": O general Martín Bonnel. 

A invasão do Regimento de Infantaria de La Tablada. Um acontecimento 

inesperado. 

Pode-se dizer que o Estado-Maior do Exército SaIU fortalecido depois dos 

acontecimentos de Villa Martel l i .  Esta nova e privilegiada posição no campo de 

disputas militares foi logo reforçada por um fato inesperado. Em 23 de janeiro de 1 989. 

integrantes de um grupo de esquerda chamado Movimiento Todos por la Patria, invadiu 

o Regimento de Infantaria de La Tablada. Muitos dos membros dessa organização 

tinham participado. na década de 70. do ERP. 

A repressão chegou muito rápido e se prolongou por maIS de 36 horas. As 

violentas confrontações entre civis e militares deixaram um saldo de 28 mortos e 5 

desaparecidos, todos pertencentes à organização. Várias expl icações foram construídas 

para explicar este acontecimento. Nas versões dadas nos j ulgamentos pelos 

sobreviventes detidos durante a invasão. a idéia comum é de que uma nova insurreição 

". Lúpcz e Piol1-8erlil1. 1 996: 1 3 1 .  
" Lópcz e l'iol1-8crlil1. 1 996: 1 24. 
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carapintada estava para acontecer e, como conseqüência, um novo golpe militar tomaria 

o poder. Dessa maneira, a invasão ao quartel tinha como objetivo central impedir que 

isto acontecesse. 

Uma das sobreviventes, que tinha 24 anos no momento dos acontecimentos, e 

que, embora não tenha entrado no quartel, foi j ulgada e detida como se tivesse 

participado ativamente da invasão, comenta: 

"Nosotros veníamos haciendo denúncias mucho antes dei 23 de enero de 1 989. Hubo 

políticos como Tróccoli, Duhalde y hasta Alfonsín, que hicieron comentários acerca 

de la posibilidad de un golpe. Después se desdijeron. Todo ese mes anterior fue muy 
tenso por la espera dei golpe, esperávamos que fuese peor que los levantes de Semana 

Santa y de Monte Caseros. Fuimos ai cuartel para parar el golpe desde afilera, no 
sabíamos que ibamos a entrar ". 88 

Por parte dos militares, a invasão ao quartel foi vista como uma ameaça à 

segurança interna da nação argentina. Reapareciam assim, novamente, os temores para 

com os inimigos da década da 70, a guerrilha, os subversivos, e para com a falta de 

ordem. Para o olhar militar, o terrorismo tinha saído novamente à superfície e atuava 

dentro das fronteiras da nação. 

Este acontecimento renovou o debate sobre defesa e segurança interna. Em 2S de 

janeiro de 1 989, Alfonsín anunciou a criação do Consejo Nacional de Seguridad 

(Conase), organismo constituído pelos ministros do Interior, da Defesa e das Relações 

Exteriores, pelo secretário da Secretaria de Informações do Estado (SIDE), pelos chefes 

das três Forças Armadas e pelos chefes do Estado-Maior Conjunto. Agora, as 

discussões não estavam mais centradas em saber se as Forças Armadas tinham que 

cumprir um papel nas questões de segurança interna, mas sim em determinar "que tipo 

de papel e em que situações elas deviam atuar".89 

Educação mil itar 

A temática da educação militar - ainda que central e importantíssima para se 

pensar quem são os militares. como se formam. que atividades desenvolvem - é pouco 

tratada pela bibliografia disponível. 

gs Relato citado no l ivro de Marta Diana. MujereJ guerrilleras. La militancia de lus setenta en el 

leSlill/ol1io de .\'IIS protagol1islas. Buenos A ires (7), Planeta. 1 996: 1 5 1 .  
" López. 1 996: 1 37. 
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De todo modo, é importante nos determos um pouco neste tema já que, como 

bem analisa Pion-Berlin, a questão da educação militar fornece indícios sobre o grau de 

autonomia militar. Para esse autor, é o controle exclusivo sobre a socialização de seus 

recrutas que assegura o espril de corps na tropa. A autonomia militar alcança seu nível 

mais alto, quando se trata de impedir que os civis lecionem nas academias militares. Já a 

autonomia chega a seu nível mais baixo, quando os civis podem desenvolver seu 

próprio currículo, quando se exige dos oficiais que façam cursos fora dos l imites dos 

quartéis e quando os civis conseguem redefinir as doutrinas centrais de defesa e 

segurança dos militares.90 Segundo Pion-Berlín, as Forças Armadas da Argentina, Chile, 

Brasil e Uruguai contam com nível elevado de autonomia em relação à educação 

mil itar. 

Alguns pontos podem ser mapeados em relação à educação militar na Argentina 

a partir do trabalho de López ( 1 994). Com o retorno do sistema democrático, os partidos 

políticos e os dirigentes falavam da necessidade de "abrir" esses centros de formação, 

incrementar a capacidade de supervisão social-estatal e melhorar as relações e os 

vínculos entre a sociedade e os institutos militares na área educacional. Isto porque, 

como as Forças Armadas reiteraram na história sucessivas intervenções nos regimes 

democráticos, supõe-se que as mudanças na educação poderiam trazer novos pertis e ser 

um instrumento útil para impedir novos golpes. Estas mudanças seriam, evidentemente. 

a longo prazo. já que, por exemplo, os cadetes de 1 990 só se tornariam oficiais 

superiores em 20 I O. 

Na Argentina. a discussão sobre as mudanças na educação mil itar e as relações 

necessárias de abertura das Escolas Mil itares tem sido praticamente inexistente. Entre 

as poucas iniciativas tomadas pelo governo pode-se citar a de examinar os programas de 

lonnação de oficiais das três forças. com a atenção dirigida especialmente às disciplinas 

humanistas. Para isto. constituiu-se uma comissão de trabalho integrada pelo secretário 

de Defesa do governo Alfonsín. Horacio Jaunarena e por três oficiais superiores de cada 

força. Depois de seis meses de trabalho a comissão foi extinta. A partir deste momento 

as Forças Armadas recuperaram sua habitual autonomia. O próprio Exército, depois de 

revisar os planos de formação. estimulou a criação de uma universidade que englobasse 

o Instituto de Ensino Superior do Exército. no interior do qual estariam concentrados o 

,�. Pion-l3al ín. 1 996: 15. 
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Colégio Militar da Nação , a Escola Superior de Guerra e a Escola Superior Técnica. 

Durante o governo de Alfonsin a resposta nunca chegou; já com Menem no poder, em 

outubro de 1 990, a iniciativa foi aprovada. 

Desta forma o Colégio Militar confere, juntamente com a patente inicial de 

subtenente, um titulo de bacharel em relações internacionais ou em engenharia, segundo 

a escolha do cadete. Já nas Escolas Superiores de cada força, alcançam suas patentes de 

oficiais de Estado-Maior ou de engenheiro militar e o grau de licenciado em relações 

internacionais ou em engenharia. 

A Força Aérea, além da Escola Superior, manteve o seu chamado Sistema de 

Formación de la Fuerza Aérea (SI F A). A Marinha consolidou seu sistema de formação 

semi-fechado. A novidade diz respeito à formação dos oficiais. Os cadetes cursam, no 

último ano, algumas disciplinas na Universidade de La Plata. Já como oficiais, além da 

formação de Estado-Maior
' 
na Escola de Guerra Naval, têm a opção de realizar cursos de 

pós-graduação em algumas universidade privadas que tem convênios com a Marinha. 

Outro caso interessante é o da Escola de Defesa Nacional, organismo voltado 

para a extensão à comunidade da problemática da defesa. Após 1 984, a única mudança 

realizada foi a incorporação de um civil no cargo de diretor, uma vez que, na prática, os 

cursos só mudaram de nome e não de conteúdo. Esta escola promoveu atividades 

interessantes no sentido de criar laços entre civis e militares. A mais significativa foi um 

convênio assinado entre a Universidade de La Plata e a Escola Naval de Rio Santiago, 

mediante o qual cadetes e civis fazem juntos um curso regular de relações 

internacionais; o documento prevê também a construção conjunta de um simulador de 

navegação para treinamento. Verifica-se, assim, que os contatos mais profundos no 

campo educacional entre civis e militares partiram das próprias fileiras castrenses. 

Orçamentos e gastos militares na era alfonsin ista 

A economia eom Alfonsín 

A política econômica do governo argentino também mudou com a chegada da 

democracia. Quando Alfonsin assumiu a presidência, o pais estava em moratória. O 

ministro da Economia do governo militar, Jorge Wehbe, anunciou que existia o perigo de 

embargo das aeronaves nacionais e das contas no exterior. A dívida externa de US$39 
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bilhões, assim como a fuga de capitais, eram realidades que o governo democrático deveria 

obrigatoriamente enfrentar. 

Diante desses fatos, o governo radical propôs-se a empreender, já no início do 

mandato de Alfonsín ( 1 983), a uma clara política de redistribuição de renda, elevando o 

salário real mediante aumentos que estavam no mesmo nível que os incrementos dos preços, 

e diminuindo a inflação mediante controles de preços . 

Em 1 9  de dezembro de 1 983, o governo radical inaugurou o Programa de 

A limenlación Nacional (PAN), responsável pelo fornecimento de cestas básicas de alimentos 

para um milhão de pessoas. Alfonsín acreditava firmemente que a democracia era a solução 

para todos os problemas, inclusive os referentes à economia. Uma frase de Alfonsín passou 

para a história: "con la democracia se vive. se educa. se come". 

O ano de 1 984 acabou com uma inflação do 688%:' O ministro da Economia. 

Bernardo Grinspun, foi substituído por Juan Sourrouille. Com o tempo, um plano de 

estabil ização foi a solução encontrada para enfrentar os constantes problemas. Sourrouille 

foi o criador do Plano Austral, lançado em junho de 1 985. As principais medidas desse 

pacote econômico foram as seguintes: 

· congelamento de preços e salários; 

· desindexação forçada através da lab/ila de deságio; e 

· mudança da moeda. agora chamada de austral, mais forte que o dólar. 

Nos primeiros meses do plano, as vendas subiram e aumentou a arrecadação fiscal. 

Mas o impacto maior foi a queda da inflação que de 20% mensal desceu para 2 ou 3%. Nas 

fronteiras do país. o sucesso do plano refletiu-se nas eleições parlamentares de outubro de 

1 985.  vencidas pelos radicais. que obtiveram 43% dos votos. O impacto do plano no 

exterior também foi grande, já que. meses depois. o governo do presidente José Sarney, no 

Brasil. criou o Plano Cruzado com caraterísticas simi lares ao Plano Austral. 

Ao longo de 1986, o Plano Austral respondeu por um crescimento importante da 

atividade econômica. bem como pela queda da inflação, que passou de 385% em 1985 para 

82% I:m 1 986. Em contrapartida. porém, o Plano Austral também acarretou problemas: as 

taxas de juro não caíam e o Fundo Monetário Internacional e os credores começaram a 

" 1  Clnrin. 5 de dezembro de 1 993. 
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pressIOnar. Em abril de 1 986 o governo anunciou que seria construída uma nova capital 

nacional na Patagônia, na cidade de Viedma, para incentivar a economia do sul do país. 

Os anos de 1 987 e 1 988 foram críticos para o Plano Austral. A cada três meses, a 

CGT organizava uma greve regional ou nacional. Bloqueios das contas e poupanças 

obrigatórías assinalavam a precariedade das contas fiscais. Mario Brodersohn, secretário do 

Ministério da Fazenda, declarava ter chegado a um acordo para o adiamento do pagamento 

da dívida externa. Isso levou ao país a entrar em moratória no pagamento dos j uros, da qual 

só conseguiria sair em 1 992, com a entrada no Plano Brady. A inflação voltou a crescer 

rapidamente, passando de 1 75% em 1987 para 388% em 1 988. 

Em meados de 1 988, o Plano Austral debatia-se em séria crise. A solução encontrada 

foi a elaboração de um outro plano, o Plano Primavera, destinado, segundo o próprio 

presidente Alfonsín, a "dei.xar o dólar lá em baixo"·2. O novo plano, porém, teve vida curta. 

Em fevereiro de 1989, os problemas econômicos da Argentina chegaram a uma situação 

insustentável. Os empresários e o mercado deram as costas para o governo. Juan Sourroui l Ie 

foi substituído no Ministério da Economia por Carlos Pugliese, que, por sua vez, logo cedeu 

o lugar para Jesús Rodríguez. No meio do caos, o candidato peronista Carlos Menem 

ganhou as eleições presidenciais, a hiperinflação tomou conta do país. Os saques a 

supermercados foram a expressão mais eloqüente da situação econômica reinante. 

Durante o governo radical muitos projetos de reforma do Estado foram propostos, 

mas nunca conseguiram os votos favoráveis do Congresso que, na época, tinha maioria 

peronista. Não se deve esquecer, porém, que naqueles anos assentaram-se as bases para 

discutir o vínculo entre a crise fiscal do Estado e a necessidade de reformular o papel do 

poder público na economia, bem como a descentralização das funções, da autoridade e da 

eficiência do aparato administrativo desse mesmo Estado. 

Alfonsín deixou o poder meses antes do término do mandato, em j unho de 1 989, mês 

em que a inflação chegou a 200%. Ao finalizar o ano. a inflação atingiu o patamar de 

4.923%! 

Gastos Militares 

Nesse conturbado contexto econômico, o governo não podia fazer concessões a 

nenhum grupo. As Forças Armadas não eram uma exceção e estavam incluídas nos cortes de 

�2 Idem. ibidem. 
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orçamentos nacionais. Assim, um dos objetivos da administração Alfonsín foi a redução dos 

gastos militares em relação ao estabelecido na época da ditadura. 

Se avaliarmos o que significa a redução do gasto militar a partir das variações da 

autonomia militar apresentadas por Pion-Berlin { I  996), verificaremos que esse aspecto está 

relacionado com o grau de autonomia das forças. As Forças Armadas reivindicam sempre 

orçamentos de defesa amplos, o que gera conflitos entre as esferas militar e civil. Os fundos 

anuais para a defesa e os orçamentos militares. como percentagens dos gastos do governo 

central, proporcionam uma medida da autonomia militar. O autor considera que a autonomia 

militar argentina, em relação a esse item, é baixa. se comparada com as de outros países do 

Cone Sul, como Brasil e Chile. Os números relativos à Argentina foram se modificando a 

partir do retomo ao regime democrático. 

Uma vez mais, LÓp'ez contribui com dados detalhados sobre os gastos militares em 

relação ao percentual do P IB :  

Tabela I 
Gastos por força em % PW93 

1983 1984 1985 1986 1987 198.� 1 989 
Minist .Def 0,2 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,4 
Exercito 1 .8 0.8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 
Marinha 0,9 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 
Aeronáutica 0.9 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 
Min Def. e 3,8 2,6 2,3 2,3 2.6 2,4 1,9 

Forças 
Armadas 

Tabela 2 
G'lstos totais por força em % do gasto do governo nacional94 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Minist . Def 0,6 3,3 3,2 2,4 2.5 3,7 3,5 
Exército 7,5 4, I 2,6 3,0 2.9 4,7 4, I 
Marinha 3,6 2, 7 2,0 2,8 2,9 4,2 4,0 

Aeronáutica 3.8 2,9 2,4 2,7 2.5 3,6 2,9 

Mio Der. e 15,5 13,0 10,2 10,9 10,8 16,2 4,5 
Forças 
Armadas 

' 11  Lôpez . 1 994: 1 23 . Não está incluído o item segurança. que comporta quase exclusivamente os gastos 
de Gl!l1darmel'ia e Prefetura. 

'J-I López . 1 994: 1 25. Nào l!Slá incluido o item segurança. que comporta quase exclusivamente os gastos 
de Gel1darmeria e Prc./i.!llIrll. 
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Os dados das tabelas mostram que durante os quatro primeiros anos do governo de 

Alfonsín, os gastos com defesa diminuíram em relação a 1983, sofrendo uma recuperação 

em 1 988, sobretudo nos gastos totais por força em relação ao gasto total do governo 

nacional, que subiu quase seis pontos em 1988 com referência ao ano anterior ( 1 0,8%, 

1 987; 1 6,2%, 1 988). Esta recuperação relativa dos gastos militares - ou seja, diminuem em 

termos absolutos, mas crescem em termos de participação percentual nos gastos do governo 

central - mostra que, tratando-se de um governo preocupado em reduzir o gasto público, a 

decisão do aumento poderia ter sido tomada pela necessidade de evitar novos confrontos 

com os militares. Afinal, 1 988 foi o ano das insurreições de Monte Caseros e 

Villa Martelli .  López ( 1 994) adverte em seu texto que a redução nos gastos militares não 

significou uma adequação das instituições castrenses. A redução do orçamento não foi 

acompanhada de critérios e instruções que as orientassem a enfrentar a nova situação. 

Esta diminuição nos orçamentos levou também a um corte nas operações de defesa. 

A Marinha, por exemplo, denunciou que os programas de treinamento tinham sido mutilados 

e que os equipamentos estavam em estado avançado de deterioração devido à falta de 

manutenção. No final de 1 984, 500 oficiais estavam inscritos nas listas de reserva 

antecipada. "Na verdade, o êxodo de soldados, suboficiais e oficiais das três Forças 

Armadas continuou durante vários anos. Os salários militares eram insuficientes para manter 

aos soldados e suas famílias, e os informes sobre a escassez de alimentos e moradia eram 

lugar comum" ·' À redução dos efetivos das forças, já que os soldados começaram a 

abandonar o serviço ativo e a procurar outros empregos, somaram-se a redução de 1 5% na 

incorporação de recrutas e a queda do número de solicitações para inscrição nas escolas de 

treinamento. 

'" Pion-Berlin. 1 996:76. 
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Gastos militares comparativos: Argentina, Brasil e Chile96 

Pais G.M (millhões de G.M per capita G.M % do PIB G.M % de GGC 

USS - 1984) (USS - 1984) 
Argentin a  

1975 1.581 6 1  2.1 10.0 
1980 2.891 102 3.6 1 6,9 
1982 4.467 153 6,5 25.9 
1983 3.257 1 10 4,6 1 4,9 
1984 2.676 89 3.7 1 7,2 
1985 2.295 76 3,3 12,9 
Brasil 

1975 1.662 15  1 . 1  5,6 
1980 1 .387 1 1  0,7 2.8 
1982 1 .846 1 4  0,9 3,2 
1983 1.661 1 2  0.9 2,8 
1984 1.655 1 2  0.8 2,8 
1985 2.236 1 6  1.0 3.6 
Chile 

1975 640 63 4.8 13,1 
1980 692 62 3,6 12, 1  
1982 703 6 1  4.2 12,5 
1983 697 60 4,2 12,7 
1984 726 6 1  4.2 1 1,9 
1985 736 6 1  4.1 1 1 .4 
Legenda. l i M .  gastos Imlnares. GGc. gastos do governo central. 

Em 1 983, as Forças Armadas argentinas dispunham de um efetivo de 1 53 .000 

homens. Três anos depois, esse número caiu a pouco mais da metade, atingindo um total 

de 78.000. O Exército foi o mais afetado, sofrendo um corte de 45% entre 1 983 e 1 987, 

contra 30% da Marinha e 1 1 ,8% da Aeronáutica. Para enfrentar esta crise de pessoal. os 

subof'iciais tiveram de executar tarefas de guarda normalmente confiadas aos recrutas. 

Ressentidos por estarem cumprindo atividades que consideravam servis, muitos 

subof'iciais se insubordinaram. Os oficiais subalternos do Exército, por sua vez, 

publicaram uma declaração na qual afirmavam que os cortes de orçamento conduziriam 

os mil itares a uma "morte clínica" dentro de um período de tempo relativamente curto. 

Além disso, menosprezavam publicamente o Ministério da Defesa. chamando-o de 

"Ministério do Desarmamento"." 

.. Tabela apresentada por Pion-Bcrlin. 1 996:69 . 

. " Pion-Berlin. 1 996:76. 
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Eleições: a chegada de um novo presidente constitucional 

Depois de 1 987 o governo de Alfonsín perdeu boa parte do apoio popular com o qual 

tinha chegado ao poder. A CGT realizou três greves nacionais, uma delas por 36 horas. Em 

setembro daquele ano, o governo percebeu nas umas que já não era o mesmo de 1 983. Nas 

eleições provinciais, o peronismo ganhou em 1 7  províncias, enquanto o Partido Radical só 

conseguiu vencer em duas. Esta derrota voltaria a repetir-se em 1 989, nas eleições 

presidenciais, ano de revoltas militares, saques a supermercados e hiperinflação. 

Antes da posse do novo governo democraticamente eleito, algumas medidas afetaram 

diretamente os militares. Em março de 1 989, a Junta de Qualificações do Exército puniu 1 3  

oficiais que tinham participado do levante de Villa Martelli, promovendo assim a ruptura do 

suposto pacto entre os carapintadas e o Estado-Maior do Exército. Os cara pintadas não 

reagiram à punição. Esta estratégia pode ser explicada pelas expectativas criadas a respeito 

da política que o novo governo, tendo à frente Carlos Menem, implementaria em relação aos 

militares. Os carapintadas julgavam que o novo governo suspenderia as punições contra os 

insurretos e que seu líder máximo, Mohamed AIí Seineldín, exerceria importantes funções 

na administração Menem. 



• 

• 

• 

• 

• 

56 

BIBLIOGRAFIA 

Acuõa C e Smulovitz C. "Militares en la transición argentina: dei gobiemo a la 
subordinación constitucional". In: Revista Paraguaya de Sociología. Afto 3 1 ,  N 89. 
(enero-abril de 1 994). Pag.95- 1 55 .  

Camarasa J, Felice R e Gonzalez D. EI juicio. proceso ai horror. De la recuperación 
democrática a la sentencia. Buenos Aires: SudamericanalPlaneta, 1 985. 

Cheresky I e Chonchol J. Crise e transformação dos regimes autoritários. Campinas: 
Editora da UNICAMP/Ícone Editora, 1 986. 

CONADEP. Nunca Mas. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas. Buenos Aires: EUDEBA, 1 986. 

Frontalini D e Caiati M . EI mito de la guerra sucia. Buenos Aires: CELS, 1 984. 

López E. Ni la ceniza ni'la gloria. Actores, sistema político y cuestión militar en los 

anos de Alfonsín. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 1 994. 

---------- e Pion-Bcrlin. Democracia y cuestión militar. Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Quilmes, 1 996. 

MacSherry P. Incomplete Transition. Milituary Power and Democracy in Argentina. 
Nova York: St. Martin's Press, 1 996. 

Mignone E. Derechos humanos y Transición democrática en Argentina . . Buenos Aires: 
CELS , 1 990. 

Moreno O. Cuando el poder perdió el juicio. Buenos Aires: Planeta Editorial, 1 996. 

Pion-Bcrlin. "Entre la confrontación y la adaptación: los militares y la política 
gubemamental en la Argentina democrática" in Democracia y cuestión militar. Buenos 
Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 1996. 

Scilingo R. Por siempre nunca más!. Mar dei Plata: Editorial deI Plata, 1996. 

Zavcrucha J. RI/mor de sabres. São Paulo: Editora Ática, 1994. 

Periódicos 

Revista Gente, dezembro de 1979, edição especial. 
Suplemento de La Nación. XX Siglo. 1 997. 
Suplementos de Página 12. (anos 1 990, 1 991  e 1994) 
Suplementos de Clarin (anos 1994 e 1 995). 
Boletín Oficial, 1983. Buenos Aires. 



ANEXO 1 
P residentes Argentinos de 1910-1998 
Presidente Período 
Roque Sáenz Peõa 1 9 1 0- 1 9 1 4  
Victorino d e  La Plaza 1 9 1 4- 1 9 1 6  
Hipolito Yrigoyen ( l er) 1 9 1 6- 1 922 
Marcelo Alvear 1 922-1928 
Hipolito Yrigoyen (2do) 1928- 1 930 
José Uriburu 1930-1932 
Agustín Justo 1932-1938 
Roberto Ortiz 1 938- 1 942 
Ramón Castillo 1 942- 1 943 
Pedro Ramirez 1943-1 944 
Edelmiro Farrell 1944-1 946 
Juan D_ Perón ( l er) 1 946-1952 
Juan D_ Perón (2do) 1 952-1955 
Pedro Aramburu 1955- 1 958 
A rturo Frondizi 1958- 1 962 
Juan Guido 1962-1 963 
Arturo Illia 1963-1 966 
Juan C. Ongania 1 966-1970 
Roberto Levingston 1 970- 1971  
Agustín Lanusse 1 97 1 - 1 973 
Héctor Cámpora 1973 
Raúl Lastiri 1973 
Juan D_ Perón (3ero.) 1 973-1974 
Isabel Martinez de Perón 1 974-1976 
Jorge Videla (Pres.) 1 974- 1981  
Eduardo Massera, 

Agosti (Junta Militar) 

Roberto Viola (Pres.) 1981  
G raffigna, . Lambruschini. (Junta 

Militar) 

Leopoldo GaUieri (Pres.) 1 98 1 - 1 982 
Lami Dozo, Jorge Anaya. 

(Junta Militar) 

Reinaldo Bignone (pres.) 1982-1 983 
Hughes, Nicolaides (Junta 

Militar) 

Raúl Alfonsin 1983-1989 
Carlos Menem 1 989- 1 995 
Carlos Menem 1 995-1 999 
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tipo de governo mandato nAo finalizado 
democracia morte 

democracia 

democracia 

democracia 

democracia deposto 

militar 

democracia restringida 

democracia restringida renúncia 

democracia restringida deposto 

militar 

militar 

democracia 

democracia deposto 

militar 

democracia deposto 

provisório 

dcmocrilcia deposto 

militar 

militar 

mil itar 

democracia renúncia 

provisório 

democracia morte 

democracia deposto 

militar 

mil itar 

militar 

militar 

dcmocmcia 

dcmocrocia 

democracia 
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ANEXO 2 

Principais militares e atores sociais envolvidos neste período (1983-1989) 

Alianza Anticomunista Argentina (Triple A): Organização paramilitar criada por José 
López Rega, "EI Brujo", durante sua gestão como ministro de Bem-Estar Social dos 
govemos peronistas ( 1 973- 1975). I ntegrada por matones (agitadores) do aparelho sindical e 
membros da policia, sob o amparo das Forças Armadas e de segurança, foi responsável pelo 
assassinato de dezenas de militantes sindicais e políticos. 

Arguindeguy, Jorge (general): Foi chefe do Estado Maior do Exército entre 1 983-1 984. 
Foi substituído por Rios Ereiiu, depois dos primeiros boatos de insubordinação militar em 
julho de 1 994. 

Bignone, Reynaldo (general). Último presidente do regime militar, substituiu ao general 
Leopoldo Galtieri na chefia da Junta Militar, logo após a derrota argentina em Malvinas. Foi 
durante seu governo que decidiu-se destruir a documentação sobre a repressão. Processado 
como responsável pelo desaparecimento de diversas pessoas, ganhou a l iberdade graças à 
Lei da Obediência Devida. 

c.iccres, Isidro (general): Comandante da I Brigada de Infanteria do bando dos "leais" ao 
governo. Participou da conversa com Seineldín em Villa Martelli. Foi o promotor do "pacto" 
cllrapintada. 

Carapilltadas: São chamados como exército paralelo. O nome carapintadas se refere à 
camuflagem com que pintavanl seus rostos, com o qual queriam diferenciar-se dos "militares 
de escritório". Tratava-se de oficiais subalternos que participaram e apoiaram as rebeliões 
militares ocorridas na Argentina desde abril de 1 987. Estes oficiais compartilhavam 
trajetórias e historias em comum. Estavam ligados pelas experiências e as lembranças da 
guerra. Muitos dos participantes eram veteranos de Malvinas que conheceram j untos os 
horrores do combate. Muitos foram condecorados como "heróis de guerra". Outros não 
foram para a guerra, mas compartilhavam os objetivos dos ex-combatentes. Os que 
conspiraram j unto a Rico tinham também uma identidade corporativa, já que a maioria tinha 
passado pelas mesmas unidades do exército. sendo principalmente infantes, pára-quedistas e 
muitos deles comandos. Além do mais, compartilhavam expe.riências educativas, visto que a 
maioria pertencia à turma de 1 979 da Escola Superior de Guerra Durante o período de 
treinamento de formação, foram testemunhas da deposição, pelos militares, do presidente 
Arturo Frondizi. 

C:lridi, Dante J. (general): Substituiu a Rios Erefiu. Foi nomeado como novo Chefe do 
Estado Maior do Exército. Puniu aos que participaram da rebelião carapintada. Mas sempre 
foi um militar que reivindicou os sucessivos golpes de Estado na Argentina, justificando-os 
na debil idade das instituições e a influencia de ideologias externas. Colocou em 
disponibilidade e julgamentos sumários os insurretos e neutralizou a presença dos 
simpatizantes através das decisões da Junta de Qualificações encarregada de decidir 
promoções e destinos. 
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Comissión Nacional sobre el Desaparecimento de Personas (eonadep). Criada por decreto, 
no governo de Raul Alfonsín, em dezembro 1 983 com o objetivo de coletar as denúncias 
sobre o desaparecimento de pessoas. Presidida pelo escritor Ernesto Sabato, publicou um 
informe chamado Nunca Más, no qual estão registrados os testemunhos das vítimas da 
tortura nos centros clandestinos de detenção, assim como as l istas de desaparecidos na 
Argentina, durante a d itadura mil itar. 

Ereiiu, Heetor Ríos (general): Em 1 985 assumiu o cargo de Chefe do Estado Maior do 
Exercito no governo de Alfonsín. Como chefe procurou e obteve a cooperação da 
generalidade do pessoal mi litar para librar uma batalha legal com o fim de exculpar aos 
oficiais acusados de transgressões. Rios Ereiiu depositou sua confiança em Alfonsin, para 
encontrar uma saída política no caso dos processos j udiciais contra os uniformados. Esta 
saída se apresento logo baixo a forma da lei do PunIa Final. Passou a reserva depois das 
rebeliões de Semana Santa, em abril de 1 987, tendo sido assim atendida uma das exigências 
dos carapintadas. 

Exército Revolucionário do Povo (ERP). Braço militar do Partido Revolucionário dos 
Trabalhadores. Seu dirigente máximo foi Mario Roberto Santucho. Trotskista no início, a 
organização seguiu posteriormente o modelo guevarista. 

Galtieri, Leopoldo (tenente-general). Substituiu o general Viola como chefe da segunda 
Junta Mil itar em dezembro de 1 98 1 .  Organizou o desembarque às i lhas Malvinas que deu 
lugar à guerra com a Inglaterra. Foi processado por sua responsabil idade na repressão como 
comandante do 11 Corpo do Exército. Embora a Corte Suprema o tenha desculpabilizado em 
1 988, baseada na Lei de Ponto Final, foi condenado a 1 2  anos de prisão por seu 
envolvimento na guerra das Malvinas. Em 7 de outubro de 1 989, foi indultado pelo governo 
de Menem . 

González (general). Era subchefe do Estado-Maior do Exército, junto a Caridi. Passou a 
reserva por divergências com a condução do exército respeito ao tratamento dado aos 
carapinladas. 

Hoz, Martinez de. Ministro de Economia durante o governo de Videla, foi condcnado por 
extorsão a um empresário e indul tado em dezembro de 1 990 pelo governo Menem. 

Massenl, Emílio (almirante). Integrou. como representante da Marinha, o triunvirato que 
assumiu o poder no golpe de Estado de 1 976. Conhecido como ''Negro'' e "Cem". foi 
condenado à reclusão perpétua no julgamento das Juntas Mil itares por homicídios. 
seqüestro. tortura e roubo. Em 29 de dezembro 1 990. porém. foi indultado pelo governo de 
Menem. 

Montoneros: movimento constituído a partir da junção do Comando Camil0 Torres. de 
orientaçào católica. da organizaçào nacionalista Tacuara e da Tendência Revolucionária do 
peronismo. Defendia a luta armada para a tomada do podcr e o estabelecimento do 
socialismo nacional. Sua política baseava-se na luta pelo regresso de Perón e. até 1 973. pcla 
derrubada da ditadura mil itar. Entrando em choque com o governo Perón. passaram à 
clandestinidade em maio de 1 974. 
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Rico, Aldo (tenente-coronel). Veterano da Guerra das Malvinas. Liderou dois levantes 
contra o governo Alfonsín: Semana Santa (abril de 1 987) e Monte Caceros Uaneiro de 
1 988). Sob sua liderança, os carapintadas lograram, com a primeira sublevação, a 
aprovação da Lei de Obediência Devida que livrou de processo centenas de participantes da 
repressão. Indultado pelo governo Menem, atualmente é líder de um partido político, o 
Movimento por Dignidade e Independência (Modim), tendo sido eleito prefeito de San 
Miguel, na província de Buenos Aires, pelo Partido Peronista da província de Buenos Aires, 
comandado por Eduardo Duhalde. 

Seineldin, Mohamed AIí (coronel): O coronel teve treinamento como infante e pára
quedista. Foi um dos primeiros em organizar unidades de comandos especiais no exército, a 
polícia federal e as forças de segurança internas. Lecionou cursos para comandos na Escola 
de Infantaria, tendo Aldo Rico entre os seus primeiros graduados. Em 1 976 combateu no 
Operativo Independencia . Em 1 982 voltou ao combate agora na guerra das Malvinas, como 
comandante do 25° Regimento de Infantaria Dentro do exército sempre foi uma figura 
conhecida e respeitada tanto pelos oficiais superiores como pelos subalternos. Pouco depois 
de Alfonsín assumir o poder, Seineldín foi designado c adido militar no Panamá, uma forma 
de exílio honroso para um oficial do qual se desconfiava profundamente. Permaneceu 
naquele país durante vários anos; quando venceu seu prazo como adido, Manuel Noriega o 
nomeou conselheiro oficial da Guarda Nacional panamenha. Voltou para a Argentina em 
novembro de 1 988, para liderar o levante conhecido como Villa Martelli . 

Suárez Mason, Carlos Guillermo (general de brigada). Responsável pela repressão 
realizada pelo I Corpo do Exército. Fugiu da Argentina antes do início do julgamento dos 
integrantes das Juntas Militares. Localizado em Califórnia, Estados Unidos, em 1 987, foi 
acusado de responsável por 39 homicídios. O governo Menem o indultou em dezembro de 
1 990. 

Vidcla, Jorge (general). Chefe da primeira Junta Militar, foi condenado à pena de reclusão 
perpétua por homicídios cometidos com aleivosia, privação ilegítima da l iberdade e torturas 
seguidas de morte. O governo Menem o indultou em dezembro de 1 990. 

Viola, Antonio (general). Substituiu Videla na presidência da Junta. Foi condenado a 1 7  
anos de prisão, por privação ilegítima da liberdade, torturas e roubo. Saiu Em liberdade 
desde 1 990, quando foi indultado pelo governo Menem . 
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